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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, 16-06-2017 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-06-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22-05-2017 
2. Financiën – Rapportering van de financieel beheerder in het kader 

van artikel 166 van het gemeentedecreet - Kennisname 
3. Financiën – Budgetwijziging nr.1 2017 – Vaststelling  
4. Financiën – Kerkenbeleidsplan – goedkeuring 
5. Personeel – Wijziging arbeidsreglement voor het 

gemeentepersoneel – Goedkeuring 
6. Personeel – Intergemeentelijke samenwerking alternatieve 

gerechtelijke maatregelen – Samenwerkingsovereenkomst – 
Goedkeuring 

7. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassingen schoolreglement 
schooljaar 2017-2018 

8. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Goedkeuren beginselverklaring 
neutraliteit gemeentelijk onderwijs 

9. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Personeel – Toekenning 11/24 
lestijden of 16/36 klokuren als Tivoli-uren ten laste van de 
gemeente - Goedkeuring 

10. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 
verkavelingsaanvraag – Jozef van den Bosschestraat 53 - Dossier 
2017/v08-a. 

11. Ruimtelijke ordening – Grond- en pandenbeleid – Beslissing 
houdende aanvraag van de specifieke inhaalbeweging voor 
vermindering bindend sociaal objectief – Goedkeuring 

12. Secretariaat – Haviland – Goedkeuring agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 6 september 2017 

13. Secretariaat – Intradura – Goedkeuring agendapunten van de 
statutaire  buitengewone algemene vergadering van 6 september 
2017 + aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger tot eind 
december 2018 
 
 
 

 
In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26-06-2017 
 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN  
22-05-2017 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2.- FINANCIËN – RAPPORTERING VAN DE FINANCIEEL BEHEERDER IN HET KADER VAN 
ARTIKEL 166 VAN HET GEMEENTEDECREET  - KENNISNAME 
 
Ingevolge artikel 166 van het gemeentedecreet rapporteert de financieel beheerder in volle 
onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn 
taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen (zie artikel 166 GD).  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van 
dit rapport. 
 
 
3.- FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING NR.1 2017 – VASTSTELLING  
 
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de vaststelling van de wijzigingen aan de 
budgetwijziging nr.1 2017.   
 
 
4.- FINANCIËN – KERKENBELEIDSPLAN - GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt het aangepast kerkenbeleidsplan gemeente Lennik goed. Het goedgekeurd 
kerkenbeleidsplan is noodzakelijk omdat het enerzijds de toekomstvisie over de bestemming van 
de verschillende kerken op het grondgebied van de gemeente Lennik weergeeft en anderzijds het 
één van de voorwaarden is om de volledige subsidie van de Vlaamse overheid te ontvangen bij 
restauratie of aanpassing aan de gebouwen van de erkende erediensten. 
 
 
5.- PERSONEEL – WIJZIGING ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL - 
GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel goed. 
 
 
6.- PERSONEEL – INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ALTERNATIEVE 
GERECHTELIJKE MAATREGELEN – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed met de stad Halle om de 
intergemeentelijke samenwerking van de dienst ‘Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen’ en de 
financiering ervan te concretiseren. 
 
 
7.- GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – AANPASSINGEN SCHOOLREGLEMENT 
SCHOOLJAAR 2017 - 2018 
 
Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de 
school/het schoolbestuur anderzijds. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassingen aan het schoolreglement goed te 
keuren. 
 



 

8.- GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – GOEDKEUREN BEGINSELVERKLARING 
NEUTRALITEIT  GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
 
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie 
beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Deze principes worden vastgelegd in een lokaal 
pedagogisch, agogisch of artistiek project, in het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook 
voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leermethodes) zijn ze richtinggevend. 
Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en dragen de 
neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit. 
 
 
9.- GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – PERSONEEL – TOEKENNING 11/24 LESTIJDEN 
OF 16/36 KLOKUREN ALS TIVOLI-UREN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE - GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad kent 11 extra lestijden toe aan de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje om een 
gestructureerd zorgbeleid uit te werken. 
 
 
10.- RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE - 
VERKAVELINGSAANVRAAG – JOZEF VAN DEN BOSSCHESTRAAT 53 - DOSSIER 2017/V08-
A. 
 
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de 
verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5m uit de as van de voorliggende weg, in te lijven in 
het openbaar domein der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro. 
 
 
11.- RUIMTELIJKE ORDENING – GROND- EN PANDENBELEID – BESLISSING HOUDENDE 
AANVRAAG VAN DE SPECIFIEKE INHAALBEWEGING VOOR VERMINDERING BINDEND 
SOCIAAL OBJECTIEF – GOEDKEURING 
 
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 krijgen de gemeenten de 
mogelijkheid een vermindering te bekomen op de specifieke inhaalbeweging van het bindend 
sociaal objectief op basis van verschillende criteria. Deze criteria zijn onderzocht en de gemeente 
Lennik heeft de mogelijkheid, net als de andere gemeenten in het werkingsgebied van Woonwinkel 
Pajottenland, een vermindering aan te vragen.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze voorliggende nota opgesteld door de Woonwinkel 
Pajottenland goed te keuren.  
 
 
12.- SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 6 SEPTEMBER 2017 
 
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. 
 
 
13.- SECRETARIAAT - INTRADURA - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE 
STATUTAIRE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 6 SEPTEMBER 2017 + 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER TOT EIND DECEMBER 2018 
 
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 statutaire buitengewone algemene vergadering van Intradura aan de gemeenteraad 
voorgelegd ter goedkeuring. 
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