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

1750 Lennik, 14-11-2014
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 24-11-2014 te 20 uur in het gemeentehuis.
Agenda:

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.

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20-10-2014
2. Brandweer - Personeel - Operationeel vrijwilligerskader Bevorderingen tot onderluitenant
3. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader –
Vacantverklaring van 2 functies van sergeant
4. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2014 – Sint-Martinus Akteneming
5. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2014 – Sint-Kwintinus Akteneming
6. Financiën – Erediensten budget 2015 - Akteneming
7. Financiën - Iverlek - Overname aandelen n.a.v. exit electrabel nv
8. Financiën - Iverlek - Bijkomende kapitaalverhoging in het kader
van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit electrabel nv
9. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering in buitengewone
zitting op 12 december 2014 - Goedkeuring van de agendapunten,
statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat
10. Secretariaat – Finilek –Buitengewone algemene vergadering op 12
december 2014 - Goedkeuring agenda
11. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014
12. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de
algemene vergadering van 17 december 2014
13. Grondgebiedzaken
–
Geactualiseerd
algemeen
nooden
interventieplan (anip) – Kennisname
14. Grondgebiedzaken – Bijzonder nood- en interventieplan (bnip)
electriciteitsschaarste – Kennisname
15. Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening – Actieprogramma
onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke en semipublieke rechtspersonen - Goedkeuring
16. Bibliotheek – Jaarverslag 2013 – Kennisname
17. Motie
voor
solidariteit
bij
het
stroomuitschakelplan
–
onderschrijving motie gemeente Herselt

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24-11-2014
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 20-10-2014
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2. BRANDWEER
PERSONEEL
OPERATIONEEL
BEVORDERINGEN TOT ONDERLUITENANT

VRIJWILLIGERSKADER

-

Teneinde het kader der vrijwillige onderofficieren verder aan te vullen, wordt aan de Raad
gevraagd
3
onderofficieren-vrijwilligers
die
slaagden
voor
de
wettelijk
verplichte
geschiktheidsproef, te willen aanstellen tot onderluitenant-vrijwilliger.
3. BRANDWEER
–
PERSONEEL
–
OPERATIONEEL
VACANTVERKLARING VAN 2 FUNCTIES VAN SERGEANT

VRIJWILLIGERSKADER

–

Teneinde het kader der vrijwillige onderofficieren verder aan te vullen, en de brandweerdienst op
korte termijn over meer bevelvoerders voor de autopomp te laten beschikken, wordt aan de Raad
gevraagd 2 functies van sergeant-vrijwilliger vacant te willen verklaren.
4. FINANCIËN
AKTENEMING

–

EREDIENSTEN

BUDGETWIJZIGING

2014

–

SINT-MARTINUS

–

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 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt thans ter akteneming aan de
gemeenteraad voorgelegd.
5. FINANCIËN
AKTENEMING

–

EREDIENSTEN

BUDGETWIJZIGING

2014

–

SINT-KWINTINUS

-

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 2014 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus wordt thans ter akteneming aan de
gemeenteraad voorgelegd.
6. FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2015 - 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 2015 van de
kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, Sint-Kwintinus en Sint-Ursula wordt thans ter
akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.
7. FINANCIËN - IVERLEK - OVERNAME AANDELEN N.A.V. EXIT ELECTRABEL NV
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het voorgestelde aanbod tot overname van de
aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging
Iverlek die toekomen aan de gemeente, dit ten bedrage van 964.446,54 euro voor de activiteit
elektriciteit (27.486 aandelen Ae2) en van 281.464,10 euro voor de activiteit gas (7.756 aandelen
Ag2).

8. FINANCIËN - IVERLEK - BIJKOMENDE KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN
OPTIMALISATIE AANDELENBEZIT N.A.V. EXIT ELECTRABEL NV
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de inschrijving op 5889 aandelen Ae van IVERLEK
ten belope van 111.744,48 euro met financiering door Finilek.
9. SECRETARIAAT – IVERLEK – ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING
OP
12
DECEMBER
2014
GOEDKEURING
VAN
DE
AGENDAPUNTEN,
STATUTENWIJZIGINGEN EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT
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 in buitengewone zitting van Iverlek aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring.
10.
SECRETARIAAT – FINILEK –BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 12
DECEMBER 2014 - GOEDKEURING AGENDA
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 buitengewone algemene vergadering van Finilek aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
11.
SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2014

VAN

DE

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 buitengewone algemene vergadering van Haviland aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
12. SECRETARIAAT – HAVICREM - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 17 DECEMBER 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 van Havicrem aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
13. GRONDGEBIEDZAKEN – GEACTUALISEERD ALGEMEEN NOOD- EN INTERVENTIEPLAN
(ANIP) – KENNISNAME
Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) van de gemeente Lennik daterende van 28
september 2009 en reeds eerder geactualiseerd in mei 2011, werd geactualiseerd en bevat tevens
een paar aanpassingen. Het geactualiseerde en gewijzigde ANIP werd in de veiligheidscel van 29
september 2014 goedgekeurd en wordt ter kennisgeving op de gemeenteraad gebracht.
14. GRONDGEBIEDZAKEN – BIJZONDER
ELECTRICITEITSSCHAARSTE – KENNISNAME

NOOD-

EN

INTERVENTIEPLAN

(BNIP)

Naar aanleiding van het mogelijke elektriciteitstekort, heeft de gemeente een bijzonder nood- en
interventieplan (BNIP) opgesteld. Dit BNIP bevat aanvullingen op het ANIP met bijkomende
specifieke richtlijnen voor het bestrijden van een bijzonder risico, nl. een elektriciteitstekort. Dit
BNIP elektriciteitschaarste werd goedgekeurd op de veiligheidscel van 3 november 2014 en wordt
ter kennisgeving op de gemeenteraad gebracht.

15. GRONDGEBIEDZAKEN
–
RUIMTELIJKE
ORDENING
–
ACTIEPROGRAMMA
ONBEBOUWDE PERCELEN IN EIGENDOM VAN VLAAMSE PUBLIEKE EN SEMI-PUBLIEKE
RECHTSPERSONEN - GOEDKEURING
Volgens artikel 4.1.7 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid
is de gemeente verplicht tot het opmaken van een actieprogramma. Uit de voorliggende inventaris
van de onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke rechtspersonen blijkt dat deze
percelen niet in aanmerking komen voor het gemeentelijk actieprogramma.
16. BIBLIOTHEEK –JAARVERSLAG 2013 - KENNISNAME
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2013 van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek
van Lennik.
17. MOTIE
VOOR
SOLIDARITEIT
BIJ
ONDERSCHRIJVING MOTIE GEMEENTE HERSELT

HET

STROOMUITSCHAKELPLAN

–

De gemeente Herselt vraagt aan alle gemeentebesturen om hun motie “Solidariteit bij het
stroomuitschakelplan” te onderschrijven.

