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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, 14-02-2014 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-02-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27-01-2014 
2. OCMW – Kennisname ontslag OCMW-raadslid Henri Van Eeckhoudt 
3. OCMW – Eedaflegging van opvolgend OCMW-raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
4. Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening - Bestendigen van de 

deelname in de interlokale vereniging “Woonwinkel Pajottenland” – 
De goedkeuring van het subsidiedossier 2015-2017 – De 
goedkeuring van de nieuwe statuten en het goedkeuren van de in 
het subsidiedossier begrootte gemeentelijke bijdragen 

5. Politie – Provinciale ambtenaar voor het opleggen van 
gemeentelijke administratieve geldboetes – Aanwijzing 

6. Financiën - OCMW - De definitieve vaststelling van de jaarrekening 
2012 – Kennisname 

7. Financiën – Budgetwijziging 2013 kerkfabriek Sint-Gertrudis – 
akteneming 

8. Financiën – Meerjarenplan 2014 – 2019 kerkfabriek Sint-Gertrudis 
– Goedkeuring 

9. Financiën – Budget 2014 kerkfabriek Sint-Gertrudis – Akteneming 
10. Bibliotheek – Wijziging gebruikersreglement 
11. Vrije tijd – Overeenkomst amateurs & volkse Pajotten – 

Goedkeuring 
12. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Scholengemeenschap De Pajot – 

Verlenging overeenkomst 2014- 2020 
13. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Scholengemeenschap De Pajot – 

Verlenging ICT- Overeenkomst met gemeentelijke academie Peter 
Benoit Lennik voor de schooljaren 2014-2020 

14. Vrije Tijd – Reglement toekenning ereburgerschap – Goedkeuring 
 
 
 
In opdracht; 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 
 
 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24-02-2014 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27-01-2014 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. OCMW – KENNISNAME ONTSLAG OCMW-RAADSLID HENRI VAN EECKHOUDT 
 
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Henri Van Eeckhoudt, dat werd schriftelijk 
ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. 
 
3. OCMW – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND OCMW-RAADSLID NA ONDERZOEK 
GELOOFSBRIEVEN 
 
Ingevolge het ontslag van OCMW-voorzitter en OCMW-raadslid, de heer Henri Van Eeckhoudt, 
wordt volgens art. 16§4 van het OCMW-decreet een nieuw OCMW-raadslid aangesteld, na 
onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging. 
 
4. GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING - BESTENDIGEN VAN DE DEELNAME 
IN DE INTERLOKALE VERENIGING “WOONWINKEL PAJOTTENLAND” – DE GOEDKEURING 
VAN HET SUBSIDIEDOSSIER 2015-2017 – DE GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN 
EN HET GOEDKEUREN VAN DE IN HET SUBSIDIEDOSSIER BEGROOTTE GEMEENTELIJKE 
BIJDRAGEN 
 
Omdat de eerste periode van het intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst “Woonwinkel 
Pajottenland” afloopt op 31 oktober 2014 wordt op voorstel van het college de goedkeuring 
gevraagd voor het verlengen van deze intergemeentelijke samenwerking voor een nieuwe periode 
van 3 jaar (van 1 november 2014 tot 31 oktober 2016). Het in te dienen subsidiedossier en de 
beperkte aanpassingen van de statuten voor de derde subsidieperiode worden eveneens ter 
goedkeuring voorgelegd aan deze gemeenteraad.  
 
5. POLITIE – PROVINCIALE AMBTENAAR VOOR HET OPLEGGEN VAN GEMEENTELIJKE 
ADMINISTRATIEVE GELDBOETES – AANWIJZING 
 
Betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wordt er aan de raad voorgesteld de heer 
Johan Guilemyn en mevrouw Greet Van Eygen verder aan te wijzen als ambtenaren belast met het 
opleggen van administratieve geldboetes. Heden zijn deze provinciale ambtenaren hiermee ook 
belast. Het betreft dus een verderzetting van huidige werkwijze. 
 
6. FINANCIËN - OCMW - DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2012 - 
KENNISNAME 
 
De raad neemt kennis van het besluit van 3 januari 2014 van de heer gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant houdende de definitieve vaststelling zonder wijziging van de jaarrekening 2012 
van het OCMW. 
 
7. FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING 2013 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS – 
AKTENEMING 
 
Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De 
budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
 



 

8. FINANCIËN – MEERJARENPLAN 2014 – 2019 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS – 
GOEDKEURING 
 
Overeenkomstig het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012, zijn de 
meerjarenplannen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de 
goedkeuring van de gemeenteraad. De meerjarenplanwijziging 2014 2019 van de kerkfabriek Sint-
Gertrudis wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
9. FINANCIËN – BUDGET 2014 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS – AKTENEMING 
 
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in 
het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. Het budget 2014 van de 
kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
10. BIBLIOTHEEK – WIJZIGING GEBRUIKERSREGLEMENT 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het gewijzigde gebruikersreglement van de Openbare 
Bibliotheek Lennik goed te keuren. 
 
11. VRIJE TIJD – OVEREENKOMST AMATEURS & VOLKSE PAJOTTEN – GOEDKEURING 
 
Het productiehuis Caviar neemt in opdracht van VTM een nieuwe fictiereeks ‘Amateurs’ op in het 
Pajottenland waarvan de uitzending voorzien is voor het najaar van 2014. Pajottenland+ neemt 
met het project ‘Amateurs & volkse Pajotten’ een deel van de gevraagde financiering (vanuit 
VMMTV) van de gemeenten behorend tot het Leadergebied voor haar rekening op voorwaarde dat 
deze mee investeren in het natraject van de fictiereeks Amateurs. Dit natraject bestaat uit een 
Weekend van de volkscafés, een online reisbureau geënt op het toeristisch en economisch 
potentieel van de streek, extra promotie,… 
 
12. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – SCHOLENGEMEENSCHAP DE PAJOT – 
VERLENGING OVEREENKOMST 2014- 2020 
 
De huidige overeenkomst met de scholengemeenschap, waarin de basisschool ’t Rakkertje zich 
bevind, eindigt op 31 augustus 2014. Vanuit Onderwijs Voor Steden en Gemeenten (OVSG) wordt 
er een vernieuwing gevraagd voor de schooljaren 2014- 2020.  
Vanuit de positieve samenwerking en de meerwaarde van de huidige scholengemeenschap wordt 
er dus gevraagd of we de overeenkomst willen verlengen. 
 
13. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – GOEDKEURING VERLENGING 
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT  
 
De huidige overeenkomst met de scholengemeenschap, waarin de basisschool ’t Rakkertje zich 
bevind, eindigt op 31 augustus 2014. Vanuit Onderwijs Voor Steden en Gemeenten (OVSG) wordt 
er een vernieuwing gevraagd voor de schooljaren 2014- 2020. In de huidige samenwerking zit ook 
een overeenkomst, intergemeentelijke samenwerking ICT, met muziekschool Peter Benoit. Vandaar 
dat deze overeenkomst ook verlengd moet worden. 
 
14. VRIJE TIJD – REGLEMENT TOEKENNING EREBURGERSCHAP – GOEDKEURING 
 
Het reglement toekenning ereburgerschap werd gewijzigd. Vanaf nu kan iedere inwoner van Lennik 
een kandidatuur indienen bij het college van burgemeester en schepenen, in om het even welke 
vorm uiterlijk tegen het einde van de legislatuur, zijnde 31 augustus van het desbetreffende jaar.  
Het college bezorgt de kandidaturen aan alle erkende adviesraden, waarna deze een gemotiveerd 
en gezamenlijk gedragen voorstel van ereburgerschap voorleggen aan de gemeenteraad. 
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