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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, 13-06-2014 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-06-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-05-2014 
2. Financiën – Jaarrekening 2013 – Vaststelling 
3. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening - Aanvraag principieel 

akkoord bij de deputatie van Vlaams-Brabant tot aansnijding 
woonuitbreidingsgebied door n.v. Novus - Verzoek om advies van 
de provincie - art. 5.6.6 §2 VCRO 

4. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening 
2013 - Advies 

5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2013 - Advies 
6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2013 - Advies 
7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2013 - Advies 
8. Vrije tijd - Sport – Wijziging reglement voor subsidiëring van 

Lennikse sportverenigingen – “beleidssubsidies sport voor de 
verdere ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de 
sportverenigingen” – Goedkeuring 

9. Vrije tijd - Sport – Wijziging reglement impulssubsidie – 
Goedkeuring 

 
 
 
 
 
 
In opdracht; 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 
 
 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23-06-2014 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26-05-2014 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. FINANCIËN – JAARREKENING 2013 – VASTSTELLING 
 
Ieder jaar dient de gemeenteraad de jaarrekening van het vorige jaar vast te stellen. 
 
3. GRONDGEBIEDSZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING - AANVRAAG PRINCIPIEEL 
AKKOORD  BIJ DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT TOT AANSNIJDING 
WOONUITBREIDINGSGEBIED DOOR N.V. NOVUS - VERZOEK OM ADVIES VAN DE 
PROVINCIE – ART. 5.6.6 §2 VCRO 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een advies uit te brengen ingevolgde de aanvraag, 
ingediend door N.V. Novus, tot het bekomen van een principieel akkoord voor het aansnijden van 
een woonuitbreidingsgebied, gelegen ter hoogte van de Veldstraat, meer bepaald op de percelen 
grond, kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie E nrs. 340/L, 340/V, 340/T, 340/P, 340/R en 
340/S. 
 
4. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GAASBEEK REKENING 2013 – 
ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2013 van de kerkfabriek O.L.Vrouw 
Gaasbeek gunstig te adviseren. 
 
5. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-MARTINUS REKENING 2013 – ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2013 van de kerkfabriek van Sint-Martinus 
gunstig te adviseren. 
 
6. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS REKENING 2013 – ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2013 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus 
gunstig te adviseren. 
 
7. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-URSULA REKENING 2013 – ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2013 van de kerkfabriek Sint-Ursula 
gunstig te adviseren. 
 
8. VRIJE TIJD - SPORT – WIJZIGING REGLEMENT VOOR SUBSIDIËRING VAN LENNIKSE 
SPORTVERENIGINGEN – “BELEIDSSUBSIDIES SPORT VOOR DE VERDERE 
ONDERSTEUNING VAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN” – 
GOEDKEURING 
 
Het nieuwe decreet en uitvoeringsbesluit houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid legt een aantal bijkomende beperkingen op qua subsidiëring van de lokale 
sportverenigingen. In dit opzicht wordt het reglement voor subsidiëring van Lennikse 
sportverenigingen gewijzigd conform de richtlijnen van het nieuwe decreet in december 2013. In 
overleg met de raad van bestuur van de sportraad werd dit reglement nog verder bijgestuurd om 
op die manier nauwer aan te sluiten bij de actuele noden en behoeften van de Lennikse 
sportverenigingen. 
 
 
 



 

 
9. VRIJE TIJD - SPORT – WIJZIGING REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE – GOEDKEURING 
 
Met de aanpassing van het bestaande impulssubsidiereglement wordt er ingespeeld op de nieuwe 
mogelijkheden die het nieuwe decreet lokaal sportbeleid biedt. Er werd een extra passage in 
opgenomen waarmee de gemeente de onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen verder 
wil stimuleren. Deze aanpassingen zijn gebeurd in overleg met de raad van bestuur van de 
sportraad. 
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