Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement
Halle-Vilvoorde
Gemeente L E N N I K

1750 Lennik, 18-04-2014
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 28-04-2014 te 20 uur in het gemeentehuis.

Bijeenroeping van de
gemeenteraad
Gemeentedecreet
Artikel 26
De gemeenteraad kan enkel
beraadslagen of beslissen als
de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden
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.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24-03-2014
2. Secretariaat – Beëindiging van de verhindering van de heer Fried
Ringoot – Aktename
3. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden
4. Politie – Bouw nieuw politiehuis – Kennisname
5. Vrije Tijd - Kennisname verantwoordingsnota 2013 in kader van
het jeugdbeleidsplan 2011-2013
6. Vrije Tijd – Lennikse waardebon – Goedkeuring
7. Vrije Tijd – Streekpact regio Halle-Vilvoorde (RESOC) Goedkeuring
8. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de algemene
vergadering gevolgd door de buitengewone algemene vergadering
op 3 juni 2014
9. Milieu – Oprichting gemeentelijke adviesraad voor land- en
tuinbouw – Goedkeuring statuten
10. Milieu – Oprichting gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
– Goedkeuring statuten
11. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé Verkavelingsaanvraag – Tuitenbergstraat 117 - Dossiernummer
2014/v04-a.

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28-04-2014
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24-03-2014
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2. SECRETARIAAT – BEËINDIGING VAN DE VERHINDERING VAN DE HEER FRIED
RINGOOT – AKTENAME
De raad neemt kennis van de beëindiging van de verhindering van de heer Fried Ringoot.
3. SECRETARIAAT – HERVASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN
Ingevolge de beëindiging van de verhindering van de heer Fried Ringoot wordt een nieuwe
rangorde van de raadsleden vastgesteld.
4.

POLITIE – BOUW NIEUW POLITIEHUIS – KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de politieraad van 31 maart 2014 inzake de
goedkeuring van de bouw van een nieuw politiehuis op het ‘woonuitbreidingsgebied Zuid’ te Kester
tegen de vooropgestelde timing van 2017.
5. VRIJE TIJD - KENNISNAME VERANTWOORDINGSNOTA 2013 IN KADER VAN HET
JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013
In de verantwoordingsnota worden alle acties die wel of niet uitgevoerd werden in werkjaar 2013
uitgebreid omschreven. Na goedkeuring van deze nota door de afdeling jeugd in Brussel ontvangt
de gemeente nog 10% van de Vlaamse subsidies.
6. VRIJE TIJD – LENNIKSE WAARDEBON – GOEDKEURING
Het geven van waardebonnen als toelage bij huwelijks-, klooster- of priesterjubilea en 100-jarigen
is een succes gebleken. Om deze actie nog meer kracht te geven en de lokale handelsactiviteiten
te stimuleren wordt de Lennikse waardebon gecommercialiseerd. Er zullen waardebonnen
ontworpen worden van 5, 10 en 25 euro die kunnen aangekocht worden aan het onthaal van
gemeente Lennik. Voor de klant een leuk alternatief om cadeau te geven. Voor de handelaar een
extra gratis ondersteuning van het gemeentebestuur.
7. VRIJE TIJD – STREEKPACT REGIO HALLE-VILVOORDE (RESOC) - GOEDKEURING
Het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité of RESOC Halle-Vilvoorde heeft een streekpact
over het werkgelegenheidsbeleid, over de economische ontwikkeling én over flankerend beleid in
regio (arrondissement) Halle-Vilvoorde ontwikkeld waarin lokale besturen, werkgevers en
vakbonden hun ambities samen leggen voor een duurzame toekomstgerichte ontwikkeling van de
streek, met gezamenlijke doelen en synergie tussen afzonderlijke initiatieven. De regio wil
maximaal gebruik maken van haar menselijk kapitaal en streeft naar een goedwerkende
arbeidsmarkt, waarin hoog-, midden en laagopgeleiden een volwaardige job kunnen uitvoeren.

8. SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE ALGEMENE
VERGADERING GEVOLGD DOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP
3 JUNI 2014
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda
van de algemene vergadering gevolgd door de buitengewone algemene vergadering van Infrax
West aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
9. MILIEU – OPRICHTING GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LAND- EN TUINBOUW –
GOEDKEURING STATUTEN
De gemeente wenst een gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw op te richten.
De desbetreffende statuten worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
10. MILIEU – OPRICHTING GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR –
GOEDKEURING STATUTEN
Vorige statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werden goedgekeurd door
de gemeenteraad van 21 mei 2007. Het is wenselijk deze aan te passen. Deze aangepaste statuten
worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
11. RUIMTELIJKE
ORDENING
GOEDKEURING
VAN
HET
WEGENTRACE
VERKAVELINGSAANVRAAG – TUITENBERGSTRAAT 117 - DOSSIERNUMMER 2014/V04-A.
Voor de verkaveling die op 13 februari 2004 werd aangevraagd voor een perceel gelegen
Tuitenbergstraat nr. 117 wordt de gemeenteraad voorgesteld om de strook grond gelegen tussen
de bestaande weggrens en de in de verkaveling bepaalde rooilijn in te lijven voor de symbolische
waarde van 1 euro. Deze strook is in het geel aangeduid op het ontwerp van de
verkavelingsaanvraag.

