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

1750 Lennik, 15-09-2017
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 25-09-2017 te 20 uur in het gemeentehuis.

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.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-06-2017
2. Financiën – Jaarrekening OCMW 2015- Kennisname
3. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer m.b.t. circulatie parking de Gronckel –
Goedkeuring
4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer m.b.t. buurtweg nr. 26 – Verbod op Quads –
Goedkeuring
5. Grondgebiedszaken – Verkoop van een perceel aan Eandis –
Perceel gelegen steenbergstraat kadastraal gekend 2e afdeling,
sectie d. nr. 131 – Goedkeuring
6. Milieu – Bekrachtiging visie van de raad van bestuur van Intradura
voor de uitbreiding van de inzameling van verpakkingsafval –
Goedkeuring
7. Personeel
–
Aanstelling
vervanger
waarnemend
gemeentesecretaris
8. Beleidsondersteuning & dienstverlening - Algemeen reglement op
de gemeentelijke begraafplaatsen - Goedkeuring
9. Beleidsondersteuning & dienstverlening – Retributiereglement op
grondconcessies en ontgravingen – Goedkeuring

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25-09-2017
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26-06-2017
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2. FINANCIËN – JAARREKENING OCMW 2015- KENNISNAME
De dienstjaarrekening 2016 van het OCMW Lennik werd vastgesteld in de raad van 27 juni 2016.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing.
3. MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER M.B.T. CIRCULATIE PARKING DE GRONCKEL – GOEDKEURING
Om de circulatie op parking De Gronckel, gelegen aan de Schoolweg, te verbeteren wordt een
verplichte rijrichting ingesteld. De huidige in- en uitgang worden op deze manier verduidelijkt
voor de weggebruiker.
4. MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER M.B.T. BUURTWEG NR. 26 - VERBOD OP QUADS – GOEDKEURING
Buurtweg 26, gelegen tussen de Frans Devoghellaan en de Katteklauwstraat, wordt op
regelmatige basis gebruikt door quads, (cross)motoren en bromfietsen. Hierbij ontstaan echter
diepe rijsporen waardoor voetgangers en fietsers niet meer door kunnen. Om deze trage weg te
beschermen wordt een verbod ingevoerd voor deze vervoersmiddelen.
5. GRONDGEBIEDSZAKEN – VERKOOP VAN EEN PERCEEL AAN EANDIS – PERCEEL
GELEGEN STEENBERGSTRAAT KADASTRAAL GEKEND 2e AFDELING, SECTIE D, NR. 131
– GOEDKEURING
De gemeente Lennik verkoopt een perceel grond aan Eandis voor de plaatsing van een nieuwe
cabine. Deze cabine vervangt een bestaande cabine op de Brusselsestraat.
Het perceel is gelegen in de Steenbergstraat kadastraal gekend 2e afdeling, sectie D, nr. 131.
Een rustzone met openbaar karakter zal ingericht worden door Eandis, inclusief de plaatsing van
een picknicktafel.
6. MILIEU – BEKRACHTIGING VISIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTRADURA
VOOR DE UITBREIDING VAN DE INZAMELING VAN VERPAKKINGSAFVAL
–
GOEDKEURING
De interregionale verpakkingscommissie (IVC) heeft de erkenning voor Fost Plus gewijzigd. Fost
plus moet tegen ten laatste 1 januari 2018 een plan voorleggen op welke manier ze tegen ten
laatste 31 december 2019 alle verpakkingsafval gaan inzamelen. Intradura en al hun
aangesloten gemeenten brengen hiervoor een gemeenschappelijk advies uit.
7.

PERSONEEL – AANSTELLING VERVANGER WAARNEMEND GEMEENTESECRETARIS

De gemeenteraad keurt
gemeentesecretaris goed.

de

aanstelling

van

de

vervanger

van

de

waarnemend

8. BELEIDSONDERSTEUNING & DIENSTVERLENING - ALGEMEEN REGLEMENT OP DE
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN - GOEDKEURING
Tot op heden beschikte de gemeente niet over een algemeen reglement op de gemeentelijke
begraafplaatsen. Gezien het aangewezen is om algemene bepalingen vast te stellen, wordt dit
reglement aan de gemeenteraad voorgelegd.
9. BELEIDSONDERSTEUNING & DIENSTVERLENING – RETRIBUTIEREGLEMENT OP
GRONDCONCESSIES EN ONTGRAVINGEN – GOEDKEURING
Naar aanleiding van het voorliggende algemeen reglement op de gemeentelijke
begraafplaatsen, wordt voorgesteld om het huidige retributiereglement te vervangen zodat het
volledig afgestemd is op het algemeen reglement. De door de gemeenteraad in januari 2017
vastgestelde retributies blijven ongewijzigd.

