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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, 15-01-2016 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 25-01-2016 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 14-12-2015 
2. Secretariaat – Beëindiging van de verhindering van de heer Jasper 

De Bruyn 
3. Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 
4. Financiën – OCMW – Budgetwijziging 2015 – Goedkeuring 
5. Financiën – OCMW – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en 

budget 2016 – Kennisname 
6. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van 17 februari 2016 
7. Secretariaat - Vzw Pajottenland Plus – Aanduiding van 

plaatsvervanger in het bestuur  
8. Ruimtelijke Ordening – Principiële goedkeuring van de 

wegeniswerken van nv Aquafin gelegen Rosweg zn, Bossuitstraat 
zn, Kruiskouterstraat zn en Waterhoflaan zn – Dossier 2015/b86-t 

9. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement  betreffende het 
invoeren van betalend parkeren, blauwe zone, bewonerskaarten en 
parkeerkaarten voor zaakvoerders in het centrum van Sint-
Kwintens-Lennik - Goedkeuring 

10. Mobiliteit – Retributiereglement op het gebruik van het openbaar 
domein voor het parkeren van motorvoertuigen - Goedkeuring 

11. Werken – Aanneming van werken voor het maaien van gazon en 
grasvelden en voor het uitvoeren van tuinwerken op diverse 
plaatsen in de gemeente Lennik – Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodige firma’s 

12. Werken – Principiële beslissing tot samenaankoop via 
intergemeentelijke samenwerking met Haviland intercommunale 
IgSv waarbij Haviland optreedt als opdrachtencentrale voor 
onderhoud van de wegeninfrastructuur 2016- Goedkeuring 

13. Vrije tijd – Goedkeuring aanpassingen subsidiereglement 
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 

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



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25-01-2016 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 14-12-2015 
 
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 JASPER DE 
BRUYN – AKTENAME 
 
De raad neemt kennis van de beëindiging van de verhindering van de heer Jasper De Bruyn. 
 
3. HERVASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN 
 
Ingevolge de beëindiging van de verhindering van raadslid de heer Jasper De Bruyn wordt een 
nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld. 
 
4. FINANCIËN – OCMW – BUDGETWIJZIGING 2015 – GOEDKEURING 
 
De budgetwijziging 1 2015 van het OCMW Lennik wordt overeenkomstig artikel 150 van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd indien het niet past 
binnen het meerjarenplan 2014-2019. In voorliggende budgetwijziging daalt de 
autofinancieringsmarge nl. onder de autofinancieringsmarge van hetzelfde boekjaar in de 
meerjarenplanning, waardoor de budgetwijziging niet meer past in de meerjarenplanning.  Voor de 
aanpassing van het meerjarenplan wordt verwezen naar BO2016. 
 
5. FINANCIËN – OCMW – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2016 – 
KENNISNAME 
 
Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Lennik wordt overeenkomstig artikel 147 van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn aangepast.  De aanpassing van het MJP 2014-2019 wordt aan de 
gemeenteraad enkel voorgelegd ter kennisname aangezien de bijdrage van de gemeente 
gedurende het resterende gedeelte van de zesjaarlijkse periode van de financiële nota van het 
meerjarenplan niet wordt verhoogd of de strategische nota van het meerjarenplan niet inhoudelijk 
wijzigt. Tevens wordt het budget 2016 voorgelegd ter kennisname.   
 
6. SECRETARIAAT – HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 FEBRUARI 2016 
 
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. 
 
7. SECRETARIAAT - VZW PAJOTTENLAND PLUS – AANDUIDING VAN PLAATSVERVANGER 
IN HET BESTUUR 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente ook een 
plaatsvervanger aanduiden in het bestuur van de vzw Pajottenland Plus. 

 
 



 

8. RUIMTELIJKE ORDENING – PRINCIPIËLE GOEDKEURING VAN DE WEGENISWERKEN 
VAN NV AQUAFIN GELEGEN ROSWEG ZN, BOSSUITSTRAAT ZN, KRUISKOUTERSTRAAT ZN 
EN WATERHOFLAAN ZN – DOSSIER 2015/B86-T 
 
Om het rioolwater van het Olmenpark te kunnen aansluiten op een waterzuiveringsstation via de 
bestaande collector in de Rosweg heeft NV AQUAFIN een aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, die de gemeente heeft 
gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren en een advies uit te brengen. Omdat het 
project een aanpassing voorziet van het kruispunt van de Waterhoflaan met de Kruiskouterstraat 
wordt dit dossier voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
9. MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT  BETREFFENDE HET 
INVOEREN VAN BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, BEWONERSKAARTEN EN 
PARKEERKAARTEN VOOR ZAAKVOERDERS IN HET CENTRUM VAN SINT-KWINTENS-
LENNIK – GOEDKEURING 
 
Dit reglement wordt aangepast om: 
- de maximale parkeertijd in de blauwe zone (zone met beperkte parkeertijd) aan te passen naar 

2 uur.  
- het invoeren van 2 parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op de markt mogelijk te 

maken. 
 
10. MOBILITEIT – RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN VOOR HET PARKEREN VAN MOTORVOERTUIGEN – GOEDKEURING 
 
Dit retributiereglement wordt aangepast om: 
- de maximale toegestane parkeertijd in de zone betalend parkeren te verlengen tot 4u. 
- de toelating te geven om met een bewonerskaart in alle blauwe zones in het centrum van Sint-

Kwintens-Lennik te parkeren. 
- het invoeren van parkeerkaarten voor zaakvoerders mogelijk te maken. 
 
11. WERKEN – AANNEMING VAN WERKEN VOOR HET MAAIEN VAN GAZON EN 
GRASVELDEN EN VOOR HET UITVOEREN VAN TUINWERKEN OP DIVERSE PLAATSEN IN 
DE GEMEENTE LENNIK – GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT 
TE NODIGE FIRMA’S 
 
De gemeente wenst net zoals de voorgaande jaren het maaien van de graspleinen en het 
onderhoud van enkele perken uit te besteden aan een externe firma. Op deze manier kan er binnen 
de groendienst van de gemeente tijd vrijgemaakt worden voor andere taken. De groendienst staat 
bijvoorbeeld zelf in voor het onderhoud van de kerkhoven, de hagen en bermen alsook voor de 
bestrijding van onkruid op het openbaar domein. 
De gemeente heeft daarom een bestek met gunningsvoorwaarden voorgelegd ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad. 
 
12. WERKEN – PRINCIPIËLE BESLISSING TOT SAMENAANKOOP VIA 
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MET HAVILAND INTERCOMMUNALE IGSV 
WAARBIJ HAVILAND OPTREEDT ALS OPDRACHTENCENTRALE VOOR ONDERHOUD VAN DE 
WEGENINFRASTRUCTUUR 2016- GOEDKEURING 
 
De gemeente tekent in op een samenaankoop voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur te 
Lennik. Hierbij zal de gemeente kunnen genieten van een kostenvoordeel en een verhoogde 
expertise-uitwisseling. Deze samenaankoop wordt georganiseerd door Haviland voor het jaar 2016. 
 
13. VRIJE TIJD – GOEDKEURING AANPASSINGEN SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE 
RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 
Om de subsidies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking optimaler te kunnen 
verdelen werd er een kleine aanpassing gedaan aan het subsidiereglement. 
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