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

1750 Lennik, 08-05-2015
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 18-05-2015 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 20-04-2015
2. Mobiliteit – Fase 1 “oriëntatiefase” opmaak nieuw mobiliteitsplan –
Toelichting
3. Mobiliteit – Participatietraject burgers opmaak gemeentelijk
mobiliteitsplan – Goedkeuring
4. Politiezone Pajottenland – Bouw nieuw politiehuis/ centralisatie
verwerking beeldmateriaal bewakinscamera’s/ hotspots
5. Financiën – Finilek - Kapitaalverhoging Publi-T – Goedkeuring
6. Financiën – Iverlek - Heropenstelling kapitaalverhoging Goedkeuring
7. Ruimtelijke ordening - Toekenning van een restauratiepremie voor
de restauratiewerken aan het beschermd monument “woning
Roelants”- Vaststelling deel subsidie dat door de gemeente moet
gedragen worden
8. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening
2014 - Advies
9. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2014 - Advies
10. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2014 - Advies
11. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2014 - Advies
12. Secretariaat
– Iverlek – Algemene vergadering tevens
jaarvergadering op 19 juni 2015 - Goedkeuring agenda
13. Secretariaat – Finilek –Jaarvergadering op 19 juni 2015 Goedkeuring agenda
14. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de
algemene vergadering van 24 juni 2015
15. Secretariaat – INTER-REGIES – Buitengewone algemene
vergadering op 18 juni 2015 – Aanpassing juridische vorm &
stautenwijziging – Goedkeuring
16. Secretariaat
–
Gemeenteraadscommissies
budget
en
intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding commissielid met
raadgevende stem voordracht door de fractie

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 18-05-2015
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 20-04-2015
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2. MOBILITEIT – FASE 1 “ORIËNTATIEFASE” OPMAAK NIEUW MOBILITEITSPLAN –
TOELICHTING
Het studiebureau Grontmij licht de oriëntatiefase toe.
3. MOBILITEIT
–
PARTICIPATIETRAJECT
MOBILITEITSPLAN – GOEDKEURING

BURGERS

OPMAAK

GEMEENTELIJK

In het kader van het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009, laatst gewijzigd bij decreet van 10
februari 2012 is het wenselijk dat bij de opmaak van een mobiliteitsplan door de gemeenteraad
een participatietraject (met de burgers) wordt goedgekeurd.
4. POLITIEZONE PAJOTTENLAND – BOUW NIEUW POLITIEHUIS/
VERWERKING BEELDMATERIAAL BEWAKINSCAMERA’S/ HOTSPOTS

CENTRALISATIE

Korpschef Marc Hellinckx van de politiezone Pajottenland geeft toelichting over het project voor de
bouw van een nieuw politiehuis en betreffende de mogelijkheden en voorwaarden voor het
centraliseren van de registratie, verwerking en gebruik van het beeldmateriaal opgenomen met de
bewakingscamera’s. De korpschef zal tevens toelichting geven bij de geplande verhoogde
politiecontroles op de zogenaamde hotspots in de politiezone Pajottenland.
5. FINANCIËN – FINILEK - KAPITAALVERHOGING PUBLI-T – GOEDKEURING
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde kapitaalverhoging van
Publi-T. De gemeenteraad geeft tevens opdracht aan Finilek om voor rekening van de gemeente de
kapitaalverhoging te onderschrijven voor een bedrag van 82 840,87 euro.
6. FINANCIËN – IVERLEK - HEROPENSTELLING KAPITAALVERHOGING - GOEDKEURING
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de inschrijving op 5.889 aandelen Ae van IVERLEK
ten belope van 111.744,48 euro. De storting van voormeld bedrag zal verlopen via Finilek.
7. RUIMTELIJKE ORDENING - TOEKENNING VAN EEN RESTAURATIEPREMIE VOOR DE
RESTAURATIEWERKEN AAN HET BESCHERMD MONUMENT “WONING ROELANTS”VASTSTELLING DEEL SUBSIDIE DAT DOOR DE GEMEENTE MOET GEDRAGEN WORDEN
De woning Roelants, in de volksmond beter gekend als “den bunker”, werd op 19 maart 2009 bij
MB beschermd als monument. Bij MB van 10 november 2014 werd aan de eigenaars van de
“woning Roelants” een restauratiepremie verleend voor het uitvoeren van restauratiewerken.
Het premiestelsel voor restauratiewerken aan beschermde monumenten (BVR van 14.12.2001
laatst gewijzigd bij BVR van 10.01.2014) voorziet een tussenkomst van 40% in de kosten voor
deze restauratiewerken. Deze 40% wordt als volgt verdeeld: 32,50% ten laste van de Vlaamse
Gemeenschap en 7,50% ten laste van de gemeente. Concreet betekent dit voor Lennik een
tussenkomst ten belope van € 43.263,69.

8. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GAASBEEK REKENING 2014 –
ADVIES
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2014 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Gaasbeek gunstig te adviseren.
9. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS REKENING 2014 – ADVIES
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2014 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus
gunstig te adviseren.
10. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-MARTINUS REKENING 2014 – ADVIES
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2014 van de kerkfabriek van Sint-Martinus
gunstig te adviseren.
11. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-URSULA REKENING 2014 - ADVIES
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2014 van de kerkfabriek van Sint-Ursula
gunstig te adviseren.
12. SECRETARIAAT – IVERLEK – ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING
OP 19 JUNI 2015 - 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 algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek aan de gemeenteraad voorgelegd
ter goedkeuring.
13. SECRETARIAAT – FINILEK –JAARVERGADERING OP 19 JUNI 2015 - 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 jaarvergadering van Finilek aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
14. SECRETARIAAT – HAVICREM - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 24 JUNI 2015
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.
15. SECRETARIAAT – INTER-REGIES – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 18
JUNI 2015 – AANPASSING JURIDISCHE VORM & STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING
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 INTER-REGIES aan de gemeenteraad voorgelegd
ter goedkeuring.

16. SECRETARIAAT – GEMEENTERAADSCOMMISSIES BUDGET EN INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKING - AANDUIDING COMMISSIELID MET RAADGEVENDE STEM VOORDRACHT
DOOR DE FRACTIE
Naar aanleiding van het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Joris Van Hauthem, dient de
gemeenteraadscommissies budget en
intergemeentelijke samenwerking opnieuw te worden
samengesteld.

