1.

Zitting van 18-12-2017
Aanwezig:
 Koenraad Ameys---------------------------------------------------------voorzitter;
 Irina De Knop--------------------------------------------------------burgemeester;
 Heidi Elpers, Johan Limbourg en Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren--------------------------------------------------------------------------------schepenen;
 Nestor Evens------------------------------------------OCMW-voorzitter- schepen;
 Willy De Waele, Geert De Cuyper, Marie-Thérèse Van der Velde, Erik O, Kelly
Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Nando Hemelinckx, Lien
De Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon, Jasper De Bruyn, Filip Rooselaers,
---------------------------------------------------------------------------raadsleden;
 Natalie Vermeir-----------------------------------------------------wnd. secretaris;
Verontschuldigd:
 Peter Mergan--------------------------------------------------------------secretaris.

De zitting vangt aan te 20 uur.
**De voorzitter verleent het woord aan dhr. Peter De Vos, penningmeester van het
Lenniks Midddenstandsverbond, die de raad vraagt om over te gaan tot een trekking
van de eindejaarstombola. De raad gaat hiermee éénparig akkoord.
De voorzitter vraagt aan de gemeenteraadsleden om de volgorde van de
agendapunten 2 tot en met 10 te wijzigen. De raad gaat hiermee éénparig akkoord.
1.GOEDKEURING
27-11-2017

VAN

DE

NOTULEN

VAN

DE

VERGADERING

VAN

Mevrouw Kelly Van Vlaenderen onthoudt zich voor de goedkeuring van de notulen van
de vergadering van 27-11-2017 wegens haar afwezigheid tijdens deze zitting.
Het PV van de notulen van de vergadering van 27-11-2017 wordt met 18 ja-stemmen
stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan Limbourg, Yves De
Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Geert De Cuyper, Marie-Thérèse Van
der Velde, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Nando Hemelinckx, Lien De
Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon, Jasper De Bruyn en Filip Rooselaers) en 1
onthouding (Kelly Van Vlaenderen) goedgekeurd.
2.FINANCIËN – EREDIENSTEN
MARTINUS - AKTENEMING

BUDGETWIJZIGING

2017

–

SINT-

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 46 dat bepaalt dat jaarlijks op basis
van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar
wordt vastgesteld door de kerkraad, en door hen ingediend wordt bij het centraal
kerkbestuur, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012;
Gelet op het artikel 48 en het artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
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Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de
modellen van de boekhouding;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding
van de besturen van de eredienst;
Gelet dat een wijziging van budget onderworpen is aan het advies van het erkend
representatief orgaan ‘het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel’;
Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Sint-Martinus van het erkend
representatief orgaan het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 29 augustus 2017;
Gelet dat de budgetwijziging de aanpassing is van de gemeentelijke toelage gewone
dienst 2017 zoals voorzien is in het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek SintMartinus;
Gelet op artikel 48 van bovenvermeld decreet van 7 mei 2004 dat stelt dat indien de
gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen valt van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad van de
budgetwijziging gewoon akte neemt;
BESLIST:
Artikel 1:
De raad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus:
Exploitatietoelage
SintMartinus

Budget 2017
77 993,08

Investerings
Budget 2017
-toelage
SintMartinus
0,00

Wijziging

Na budgetwijziging

26 000,00

Wijziging
0,00

103 993,08

Na budgetwijziging
0,00

Artikel 2:
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Martinus en het erkend representatief orgaan.

3.FINANCIËN – EREDIENSTEN
KWINTINUS - AKTENEMING

BUDGETWIJZIGING

2017

–

SINT-

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 46 dat bepaalt dat jaarlijks op basis
van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar
wordt vastgesteld door de kerkraad, en door hen ingediend wordt bij het centraal
kerkbestuur, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012;
Gelet op het artikel 48 en het artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

gemeenteraad van 18-12-2017

3.

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de
modellen van de boekhouding;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding
van de besturen van de eredienst;
Gelet dat een wijziging van budget onderworpen is aan het advies van het erkend
representatief orgaan ‘het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel’;
Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Sint-Kwintinus van het erkend
representatief orgaan het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 29 augustus 2017;
Gelet dat de budgetwijziging het overdragen is van de voorziene en nog niet
opgenomen investeringskredieten uit het budget 2016 naar het budget 2017;
Gelet op artikel 48 van bovenvermeld decreet van 7 mei 2004 dat stelt dat indien de
gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen valt van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad van de
budgetwijziging gewoon akte neemt;
BESLIST:
Artikel 1:
De raad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus:
Exploitatietoelage
SintKwintinus

Budget
2017

Investeringstoelage
SintKwintinus

Budget
2017

18 803,41

0,00

Wijziging
0,00
Wijziging
6 582,79

Na budgetwijziging
18 803,41
Na budgetwijziging
6 582,79

Artikel 2:
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Kwintinus en het erkend representatief orgaan.
4.FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2017 – GAASBEEK AKTENEMING
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 46 dat bepaalt dat jaarlijks op basis
van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar
wordt vastgesteld door de kerkraad, en door hen ingediend wordt bij het centraal
kerkbestuur, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012;
Gelet op het artikel 48 en het artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de
modellen van de boekhouding;
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding
van de besturen van de eredienst;
Gelet dat een wijziging van budget onderworpen is aan het advies van het erkend
representatief orgaan ‘het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel’;
Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Gaasbeek van het erkend
representatief orgaan het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 29 augustus 2017;
Gelet dat de budgetwijziging het overdragen is van de voorziene en nog niet
opgenomen investeringskredieten uit het budget 2016 naar het budget 2017;
Gelet op artikel 48 van bovenvermeld decreet van 7 mei 2004 dat stelt dat indien de
gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen valt van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad van de
budgetwijziging gewoon akte neemt;
BESLIST:
Artikel 1:
De raad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Gaasbeek:
Exploitatietoelage
Gaasbeek

Budget 2017
15 498,25

Investerings
Budget 2017
-toelage
Gaasbeek

0,00

Wijziging
0,00

Wijziging
40 847,61

Na budgetwijziging
15 498,25

Na budgetwijziging
40 847,61

Artikel 2:
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek Gaasbeek en het erkend representatief orgaan.
5.FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING 2017 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS
– AKTENEMING
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 46 dat bepaalt dat jaarlijks op basis
van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar
wordt vastgesteld door de kerkraad en door hen ingediend wordt bij het centraal
kerkbestuur;
Gelet op het artikel 48 en het artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de
modellen van de boekhouding;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding
besturen van de eredienst;
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Gelet dat de budgetwijziging 2017 onderworpen is aan het advies van het erkend
representatief orgaan ‘het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel’;
Gelet op het gunstig advies van de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel met
betrekking tot de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis;
Gelet op artikel 48 van bovenvermeld decreet van 7 mei 2004 dat stelt dat indien de
gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen valt van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad van het budget
gewoon akte neemt;
Overwegende dat het aandeel in de kerkfabriek Sint-Gertrudis 80% bedraagt voor de
gemeente Dilbeek en 20% voor de gemeente Lennik;
BESLIST:
Artikel 1:
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis:
Aandeel gemeente
Lennik
Exploitatietoelage
Investeringstoelage

2017
3 604,84
5 000,00

Artikel 2:
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Gertrudis en het erkend representatief orgaan.
6.-

FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2018 - AKTENEMING

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 46 dat bepaalt dat jaarlijks op basis
van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar
wordt vastgesteld door de kerkraad en door hen ingediend wordt bij het centraal
kerkbestuur;
Gelet op het artikel 48 en het artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de
modellen van de boekhouding;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van
de besturen van de eredienst;
Gelet dat het budget 2018 onderworpen is aan het advies van het erkend
representatief orgaan ‘het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel’;
Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, van het
erkend representatief orgaan, het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 29 augustus
2017;
Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Sint-Kwintinus van het erkend
representatief orgaan, het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 31 augustus 2017;
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Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Sint-Ursula van het erkend
representatief orgaan, het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 31 augustus 2017;
Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Sint-Martinus, van het erkend
representatief orgaan, het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 29 augustus 2017;
Gelet op artikel 48 van bovenvermeld decreet van 7 mei 2004 dat stelt dat indien de
gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen valt van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad van het budget
2018 gewoon akte neemt;
BESLIST:
Artikel 1:
De raad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabrieken Sint-Ursula,
Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, Sint-Kwintinus en Sint-Martinus:
Exploitatie-toelage

Budget 2018

Gaasbeek
Sint-Kwintinus
Sint-Ursula
Sint-Martinus

10
51
23
103

Investeringstoelage

075,15
962,17
274,40
420,13

Budget 2018

Gaasbeek

18 059,58

Sint-Kwintinus

9 726,65

Sint-Ursula

0,00

Sint-Martinus

0,00

Artikel 2:
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabrieken en het erkend representatief orgaan.

7.FINANCIËN
AKTENEMING

–

BUDGET

2018

KERKFABRIEK

SINT-GERTRUDIS

–

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 46 dat bepaalt dat jaarlijks op basis
van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar
wordt vastgesteld door de kerkraad en door hen ingediend wordt bij het centraal
kerkbestuur;
Gelet op het artikel 48 en het artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de
modellen van de boekhouding;
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding
besturen van de eredienst;
Gelet dat het budget 2018 onderworpen is aan het advies van het erkend
representatief orgaan ‘het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel’;
Gelet op het gunstig advies van de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel met
betrekking tot het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis;
Gelet op artikel 48 van bovenvermeld decreet van 7 mei 2004 dat stelt dat indien de
gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen valt van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad van het budget
gewoon akte neemt;
Overwegende dat het aandeel in de kerkfabriek Sint-Gertrudis 80% bedraagt voor de
gemeente Dilbeek en 20% voor de gemeente Lennik;
BESLIST:
Artikel 1:
Akte wordt genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis:
Aandeel gemeente Lennik
Exploitatietoelage
Investeringstoelage

2018
2 283,79
8 000,00

Artikel 2:
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Gertrudis en het erkend representatief orgaan.
8.FINANCIËN – POLITIEZONE PAJOTTENLAND – POLITIEBEGROTING 2018
– GOEDKEURING GEMEENTELIJKE DOTATIE
Gelet op de wet van 7 december 1998, tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 40 derde en zesde
lid en artikel 71 tot en met 76;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001, houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 augustus 2006, houdende de nadere regels
betreffende de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot
van een meergemeente politiezone;
Overwegende dat de specifieke richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2018
van de politiezone niet bekend waren op het ogenblik van de begrotingsopmaak 2018;
Overwegende dat de begroting 2018 dientengevolge werd opgesteld rekening
houdende met de richtlijnen van de ministeriële omzendbrief PLP 55 betreffende de
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van
de politiezones (B.S., 27/12/2016).
Overwegende dat de begroting 2018 minimaal de begrotingskredieten dient te
voorzien noodzakelijk voor de correcte bezoldiging van het personeel en voor de goede
werking van de zone;
Overwegende dat elke gemeenteraad van de zone de dotatie stemt die aan het lokale
politiekorps wordt toegekend en die aan de politiezone wordt gestort;
BESLIST: met 19 ja-stemmen:
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Artikel 1:
De bijdrage van de gemeente, in de begroting 2018 van de politiezone Pajottenland
voor een bedrag van € 996 847,01 wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Het bedrag van deze dotatie zal worden gestort op de rekening van de politiezone
Pajottenland.
Artikel 3:
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring
aangetekend worden verzonden aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
9.FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING NR. 2 2017 – VASTSTELLING
A/ Bespreking
---------------Raadslid Geert De Cuyper onthoudt zich omwille van volgende redenen:
“- Aankondigingspolitiek wordt verschuivingspolitiek. De uitvoering van belangrijk e
projecten wordt verschoven naar 2019 t/m 2021 (nieuwe legislatuur). Dit is in
tegenstrijd met de Omzendbrief Binnenlands Bestuur dd. 14/7/2017.
- Grote dossiers (Schapenstraat - Feestzaal Jo Baetens - verbouwingswerken
gemeentehuis - voetpaden dorpskom St.M.Lennik - diverse RUP's - …) geraken maar
niet opgestart en worden alsmaar duurder ( bv. aanleg fietspaden Fr.. Van der
Steenstraat en Frans Luckxstraat: x 400 %). Van het oorspronkelijk voorziene budget
voor investeringen t.b.v. 10 914 535 € werd 5 252 319 € niet uitgevoerd en
verschoven naar de volgende jaren ( dit is 48 %). Er is een zeer belangrijke
verschuiving van investeringen naar 2018 e.v. ( zelfs tot in 2021)
- Heraanleg voetpaden Dorp S.M.Lennik staat nominatief niet meer opgenomen in het
MJP. De uitleg van schepen Limbourg was zeer onduidelijk.
- Containerpark: door het gewijzigde reglement wordt er veel minder gebruik gemaakt
van het containerpark dan vroeger.”
B/Besluit
---------Gelet op de artikelen 148, 149, 150 en 151 van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 25 april 2014;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, het laatst gewijzigd bij Ministerieel besluit van 26 november
2012;
Gelet op de omzendbrief BB2016/ van 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
Overwegende de diverse budgetbesprekingen met de gemeentelijke diensten;
Overwegende de besprekingen in het bestuurscollege van 24 oktober 2017 en het
managementteam van 13 oktober 2017 en 10 november 2017.
Overwegende
schepenen;

de

budgetbesprekingen

met

het

college

van

burgemeester

Overwegende het gunstig advies van de budgetcommissie van 30 november 2017.
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BESLIST: met 10 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Marie-Thérèse
Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever), 8 neen-stemmen (Erik O, Kelly
Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Gun
Mignon, Jasper De Bruyn en Filip Rooselaers) en 1 onthouding (Geert De Cuyper):
Artikel 1:
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging nr.2 2017 vast, bestaande uit verklarende
nota, de financiële nota en de toelichtingen dewelke integraal deel uitmaken van dit
besluit.
Artikel 2:
De budgetwijziging nr.2 2017 zal voor goedkeuring en vergezeld van de vereiste
stukken, toegezonden worden aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant. Een exemplaar wordt rechtstreeks toegezonden aan de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur.
10.FINANCIËN – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET
2018 – VASTSTELLING
A/ Bespreking
---------------Raadslid Geert De Cuyper onthoudt zich omwille van volgende redenen:
“1. ALGEMEEN
- Omzendbrief Agentschap Binnenlands
Meerjarenplannen en Budget 2018

Bestuur

dd.14/7/2017:

aanpassing

* het is een algemene regel van behoorlijk bestuur dat in het jaar van de
verkiezingen de nodige voorzichtigheid wordt in acht genomen en dat er geen
beslissingen worden genomen die het beleid van de nieuwe raden, de
financiële of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos verstoren.
Deze Richtlijn wordt niet gevolgd.
* Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico's die het
bestuur loopt, is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken
van de werkelijke financiële toestand. De besturen moeten voldoende zorg
besteden aan de opmaak van dit overzicht.
Het bundel bevat een ' Algemene tekst ' en een overzicht van de lopende
leningen.
Er ontbreekt een ' volledig en transparant overzicht van de financiële risico's ' (
niet van de leningen), wetende dat de autofinancieringsmarge in 2021
nauwelijks 250,00 € bedraagt en er veel investeringen werden ingeschreven,
alsmede nieuwe leningen zullen worden opgenomen en het MAT twee jaar na
elkaar een waarschuwende boodschap heeft gegeven.
- Volgens het verslag van het MAT dd.1/12/2016 dienden er reserves te worden
opgebouwd voor de 2de pensioenpijler {MAT-verslag dd.1/12/2016.). Dit werd niet
uitgevoerd, volgens het College omdat er geen geld voorhanden is. "" en dit terwijl de
verbouwingswerken aan het gemeentehuis
+- 760 000 € zullen kosten en de werken aan de sporthal+ 2 000 000 €.
- zeer krappe positieve autofinancieringsmarge ( M2) van amper 247 € in 2021 mét de
melding dat ' er geen andere elementen zijn waaruit blijk t dat het financieel
evenwicht fictief is' wetende en vaststellende dat een hele reeks investeringsdossiers
maar niet opgestart geraken en steeds maar duurder worden.
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- Raming ontvangsten onroerende voorheffing: niet realistisch vanaf 2019.
- Raming personenbelastingen: niet realistisch vanaf 2019
2. IN HET BIJZONDER
- Geen Warm Lennik
*Noord-Zuidbeleid: 17/16/2: 2018: ongewijzigd 4 500 € en daalt in 19-20-21
naar 3 000 €
*Gebruiksvriendelijke oversteekplaatsen voor mindervaliden en kinderwagens:
wordt sinds jaren niet uitgevoerd.
- te weinig initiatief van de Collegeleden en te vee l beroep doen op studiebureaus
- Aankondigingspolitiek wordt Verschuivingspolitiek: verschuiven van investeringen,
zelfs over de legislatuur heen ( tegen de richtlijnen in zoals omschreven in de
Omzendbrief Agentschap Binnenlands bestuur)
o.a.: Mobiliteitsplan verschoven van 2015 ( in voege treden) naar medio 2018
aanleg/ heraanleg voetpaden SMLennik: voorzien in 2015, nadien 2017, nu 1
niets meer ' nominatief opgenomen in MJP
Bomenplekjes Eizeringen: voorzien in 2014 - nog niet ingericht Vernieuwing
Feestzaal Jo Baetens. Voor wanneer ?
Lift Bibliotheek. Voor wanneer ?
Schapenstraat: grootste uitgaven vanaf 2019. Voor wanneer?
- Sint-Martens-Lennik en Eizeringen ( 2 bomenplekjes) worden ' stiefmoederlijk '
behandeld
* heraanleg Schapenstraat vnl. verschoven naar 2019 e.v.
* 'Winkelen in hartje Lennik ': deelgemeenten mogen hieraan niet deelnemen.
*voetpaden centrum S.M.Lennik (l/31318 ): nominatief niet meer opgenomen
in het MJP;( zeer onduidelijke uitleg door schepen
Limbourg op de
gemeenteraad)
* RUP rond Sporting Eizeringen: geraakt maar niet vooruit
* Lift Bibliotheek : wordt steeds maar uitgesteld
- Fictieve en onbeduidend ingeschreven actieplannen, acties en uitgaven.
- Gebrek aan visie over de gebruiksfuncties van het Vetkot en de daarmee gepaard
gaande noodzakelijke investeringen
- Buitensporige uitgaven:
* renovatie gemeente huis: 760 000 €
* renovatie feestzaal Jo Baetens (l/3/10/12): +- 2 000 000 € ( volleybal)
* Schapenstraat (4 818 528 € waarvan 3 408 067 € in 2019-2021: over de
legislatuur heen)
- Er werd geen rekening gehouden met het advies van het MAT dd.1/12/2016: " Het
MAT adviseert om de volgende jaren de focus te leggen om reserves op te bouwen
voor onder meer vervangingsinvesteringen, de tweede pensioenpijler, de bouw van
een administratief centrum, ook met het oog op een integratie met het OCMW "
- Voor een hele reeks actieplannen worde n er geen bedragen voorzie n in het MJP t/m
2021. Dit is niet ernstig!
- De omvang van de nieuw op te nemen leningen waardoor de financiële toekomst van
Lennik wordt gehypotheceerd
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3. WAT ONTBREEKT ?
-

Beleidsplan Toerisme
Oprichting Toegankelijkheidsraad
Verhogen werkingsbudget GROS + steun aan Wereldwinkel
Vlaams karakter van de gemeente: sensibiliseringscampagne naar handelaars toe
Project rond ' doorlopende straten '
Inrichting Volkstuintjes Groepsaankoop Groene stroom Stoeptegels met QR-codes
Aankoop drempelhulpplaten Culturele busuitstappen Dorpsdichter
Verdere uitvoering RUP's
…”

B/Besluit
---------Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29
juni 2012;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, het laatst gewijzigd bij Ministerieel besluit van 26 november
2012;
Gelet op de omzendbrief BB2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;
Overwegende de diverse budgetbesprekingen met de gemeentelijke diensten;
Overwegende de besprekingen in het bestuurscollege van 24 oktober 2017 en het
managementteam van 13 oktober 2017 en 10 november 2017.
Overwegende het gunstig advies van de budgetcommissie van 30 november 2017.
BESLIST: met 10 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Marie-Thérèse
Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever), 8 neen-stemmen (Erik O, Kelly
Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Gun
Mignon, Jasper De Bruyn en Filip Rooselaers) en 1 onthouding (Geert De Cuyper):
Artikel 1:
De gemeenteraad stelt de aanpassingen van het meerjarenplan 2014-2019 vast,
bestaande uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichtingen dewelke
integraal deel uitmaken van dit besluit.
Artikel 2:
De gemeenteraad stelt het budget 2018 vast, bestaande uit de beleidsnota, de
financiële nota en de toelichtingen dewelke integraal deel uitmaken van dit besluit.
Artikel 3:
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 zal voor
goedkeuring en vergezeld van de vereiste stukken, toegezonden worden aan de heer
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Een exemplaar wordt rechtstreeks
toegezonden aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
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11.PERSONEEL – AANPASSING ORGANOGRAM EN PERSONEELSFORMATIE
– GOEDKEURING
A/ Bespreking
---------------Raadslid Kristien Van Vaerenbergh onthoudt zich omwille van het feit dat het voorstel
geen rekening houdt met de integratie met het OCMW (meer specifiek wat betreft de
secretaris) en er een statutaire aanwerving wordt voorzien.
B/Besluit
---------Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij het Decreet van 3
juni 2016, artikels 103 en 104;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 februari 2015, betreffende de
goedkeuring van de personeelsformatie en het organogram;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 februari 2015, betreffende de
goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017, betreffende de
toekenning van 11/24 lestijden of 16/36 klokuren voor de gemeentelijke basisschool ’t
Rakkertje, Assesteenweg 125 te 1750 LENNIK als Tivoli-uren onder barema 501 in het
kader van zorgbeleid;
Overwegende dat de opvolging van de wetgeving en de toename van de taken en
verantwoordelijkheden in de toekomst in hoofde van lokale besturen om meer
inhoudelijke expertise vragen en het aldus opportuun is om de onderstaande
bijkomende betrekkingen te voorzien:
Mobiliteitsambtenaar niveau A1a-A3a
Stedenbouwkundig ambtenaar niveau A1a-A3a
Administratief medewerker niveau C1-C3;
Overwegende dat in de huidige statutaire personeelsformatie de volgende functie niet
voorzien was en het bijgevolg verantwoord en noodzakelijk is om de volgende
betrekking te voorzien in de voorgenoemde personeelsformatie:
1 stedenbouwkundig ambtenaar niveau A1a-A3a;
Overwegende dat in de huidige contractuele (onbepaalde duur) personeelsformatie de
volgende functies niet voorzien waren en het bijgevolg verantwoord en noodzakelijk is
om de volgende betrekkingen te voorzien in de voorgenoemde personeelsformatie:
1 mobiliteitsambtenaar niveau A1a-A3a
1 administratief medewerker C1-C3;
Overwegende dat in de huidige contractuele (wederkerende contracten bepaalde duur)
personeelsformatie de volgende functie niet voorzien was en het bijgevolg
verantwoord en noodzakelijk is om de volgende betrekking te voorzien in de
voorgenoemde personeelsformatie:
11/24 lestijden of 16/36 klokuren als Tivoli-uren onder barema 501 in het kader
van zorgbeleid;
Overwegende het gunstig advies van 8 december 2017 van het managementteam
betreffende het voorontwerp van de personeelsformatie en het organogram;
Overwegende dat terzake de respectievelijke vakorganisaties werden geraadpleegd op
18 december 2017, hetgeen werd vastgelegd in een protocol;
BESLIST: met 10 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Marie-Thérèse
Van der Velde, Nando Hemelinckx en Carl Dewever) en 9 onthoudingen (Geert De
Cuyper, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De
Slagmeulder, Gun Mignon, Jasper De Bruyn en Filip Rooselaers):
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Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om de volgende betrekking te voorzien in de statutaire
personeelsformatie:
1 stedenbouwkundig ambtenaar niveau A1a-A3a.
Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om de volgende betrekkingen te voorzien in de contractuele
(onbepaalde duur) personeelsformatie:
1 mobiliteitsambtenaar niveau A1a-A3a
1 administratief medewerker niveau C1-C3.
Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om de volgende betrekking te voorzien in de contractuele
(wederkerende contracten bepaalde duur) personeelsformatie:
11/24 lestijden of 16/36 klokuren als Tivoli-uren onder barema 501 in het kader
van zorgbeleid.
Artikel 4:
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is van toepassing op de
bovengenoemde betrekking.
Artikel 5:
De personeelsformatie en het organogram, zoals voorzien in bijlage bij deze beslissing,
worden goedgekeurd.
Artikel 6:
Deze beslissing zal overhandigd worden aan de dienst Personeel.
12.PERSONEEL – AANSTELLING VAN MEVROUW SIOBHAN HONAI ALS
GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR MET INGANG VAN 1 JANUARI 2018
– GOEDKEURING
A/ Bespreking
---------------Raadslid Kristien Van Vaerenbergh onthoudt zich om principiële reden.
B/Besluit
---------Gelet op het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, artikel 9, waarbij
bepaald wordt dat iedere gemeente minimaal één omgevingsambtenaar in dienst moet
hebben met voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu;
Gelet op het Omgevingsvergunningenbesluit van 27 november 2015, artikels 143 tot
en met 146, waarbij de voorwaarden, onverenigbaarheden en kwaliteitsvereisten van
een omgevingsambtenaar bepaald worden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juli
2015, betreffende de aanstelling van mevrouw Siobhan Honai, geboren te Anderlecht
op 1 februari 1987 en wonende Schollestraat 75 te 1070 ANDERLECHT, als
stedenbouwkundig ambtenaar (A1a-A3a) in statutair verband met een proefperiode
van 12 maanden met ingang van 1 september 2015;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30
augustus 2016, betreffende de vaste benoeming van mevrouw Siobhan Honai als
stedenbouwkundig ambtenaar met ingang van 1 september 2016;
Overwegende dat mevrouw Siobhan Honai voldoet aan de gestelde voorwaarden om
aangesteld te kunnen worden als omgevingsambtenaar:
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-

Betrokkene beschikt over een diploma dat toegang geeft tot niveau A
Betrokkene beschikt over meer dan 2 jaar relevante aantoonbare
beroepswerkervaring aangezien zij reeds sinds 1 september 2015 in dienst is als
stedenbouwkundig ambtenaar;

BESLIST: met 18 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Geert De Cuyper,
Marie-Thérèse Van der Velde, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Christel O, Nando
Hemelinckx, Lien De Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon, Jasper De Bruyn en Filip
Rooselaers) en 1 onthouding (Kristien Van Vaerenbergh):
Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om mevrouw Siobhan Honai, geboren te Anderlecht op 1
februari 1987 en wonende Schollestraat 75 te 1070 ANDERLECHT, aan te wijzen als
gemeentelijke omgevingsambtenaar met ingang van 1 januari 2018.
Artikel 2:
Een afschrift van deze beslissing zal overhandigd worden aan:
De dienst Personeel
Mevrouw Siobhan Honai.

ADDENDUM AGENDA GEMEENTERAAD 18 DECEMBER 2017
Agendapunt 1 ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh
--------------------------------------------------------------------------1. Motie betreffende een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde.
A/ Bespreking:
----------------Raadslid Willy De Waele onthoudt zich omwille van volgende redenen:
“Volkomen akkoord met je analyse en de oprichting van een volwaardige rechtbank in
het arrondissement Halle-Vilvoorde zoals trouwens voorgesteld door de conferentie
van de burgemeesters maar door de 6de staatsmisvorming niet weerhouden werd
zomin als de splitsing van de kieskring BHV zonder voorwaarden.
De burgemeester Vilvoorde vraagt eveneens een volwaardige rechtbank voor HalleVilvoorde nadat hij de wet van 19 juli 2012 met een bijzondere meerderheid
goedgekeurd heeft; kan het hypocrieter?
De onmiddellijke reactie van de Franstalige minderheid was vernietigend: geen sprake
van.
Ik op 6 juni 2012 alle Vlaamse Kamerleden en senatoren een brief geschreven en hen
gewezen op de desastreuse gevolgen va de uitvoering van het Vlinderakkoord.
Uit mijn brief aan “Les Miserables” van 6 juni 2012
De Franstaligen zijn nooit bereid geweest zijn het comfort van het status quo te
verlaten; de resolutie van het Waals parlement van 16 juli 2008 laat daaromtrent niet
de minste twijfel bestaan.
•
•
•
•

Het behouden van de financiële transfers;
Verzet tegen elke bevoegdheidsoverdracht zonder bijkomende middelen;
Spreekt zich uit voor een actieve solidariteit met de Franstaligen in de rand;
Aansluiting van de randgemeenten bij het Brussels gewest;
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•
•
•

In / uitschrijvingrechten bij verkiezingen;
Bevoegdheden voor de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen;
Zegt zijn vertrouwen op in de Vlaamse Kamers van de Raad van State;

Dit ganse eisenprogramma werd integraal met de 6de staatsmisvorming uitgevoerd.
Van de resolutie van 3 maart 1999 van het Vlaams parlement, door alle partijen
goedgekeurd geen spoor.
Met deze brief heb ik de Vlaamse Kamerleden en senatoren opgeroepen de 6de
staatsmisvorming niet goed te keuren.
VLAAMSE FEDERALE KAMERLEDEN EN SENATOREN STEM NOOIT IN MET DEZE
VOORGESTELDE
GRONDWETSWIJZIGINGEN
DIE
ANDERMAAL
BIJKOMENDE
VOORRECHTEN VOOR DE FRANSTALIGEN INHOUDENDIE ONHERROEPELIJK IN DE
GRONDWET EN BIJZONDERE WETTEN ZULLEN VERANKERD WORDEN NIET MEER
KUNNEN TERUGGESCHROEFD WORDEN EN DE BELANGEN VAN VLAANDEREN BLIJVEND
SCHADEN
Christine, je voorstel getuigd ofwel van:
•
Oeverloze naïviteit wat ik niet geloof of van enig opportunisme wat ik eerder
geneigd ben te geloven
•

Als juriste weet heel goed of zou moeten weten dat:

Dat de realisatie van een rechtbank in het arrondissement Halle-Vilvoorde een
aanpassing inhoudt van de wet van 19 juli 2012 (BS van 22 augustus 2012)
betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
Dat een rechtbank voor het arrondissement Halle-Vilvoorde een wijziging inhoudt van
artikel 157 bis van de grondwet dat goedgekeurd werd met een meerderheid zoals
voorzien door artikel 4 van de grondwet:
De essentiële elementen van de hervorming met betrekking tot het gebruik der talen
in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel, alsook de ermee
overeenstemmende aspecten inzake het parket, de zetel en het rechtsgebied, kunnen
niet worden gewijzigd dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid,
bepaalde meerderheid;
Artikel 4 van de grondwet voorziet in een 2/3 meerderheid en een meerderheid in elke
taalgroep;
België omvat vier taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied,
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied
Elke gemeente van het Rijk maakt deel uit van een van deze taalgebieden.
De grenzen van de vier taalgebieden kunnen niet worden gewijzigd of gecorrigeerd
dan bij een wet, aangenomen met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep
van elke Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep
aanwezig is en voor zover het totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee
derden van de uitgebrachte stemmen bereikt.
Deze stemprocedure wordt niet alleen gebruikt voor de herziening van de grondwet,
maar eveneens voor de goedkeuring van bijzondere wetten:
•
De bijzondere wet tot hervorming van de instellingen;
•
De bijzondere wet op de Brusselse instellingen;
•
De bijzondere financieringswet;
•
De bijzondere wet op het Arbitragehof;
•
De bijzondere wet tot hervorming van de instellingen wat de benoeming van
de burgemeesters in de randgemeenten betreft;
•
De bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving;
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Artikel 4 van de grondwet degradeert de Vlaamse demografische meerderheid tot een
politieke minderheid en maakt hiermede de goedkeuring van elk redelijk Vlaams
voorstel afhankelijk maakt van de goodwill de Franstalige minderheid en het betalen
van een prijs.
Ik nodig iedereen uit bladzijde 771 van de memoires van wijlen staatsminister Wilfried
MARTENS te lezen.
“Wegens de vele grendels zullen de Vlaamse politici afhankelijk zijn van de goodwill
van de Franstalige collega’s, wanneer zij de werking van de Belgische staat op de
Vlaamse noden willen afstemmen.
Daarbij bestaat het gevaar dat zij door de Franstaligen telkens zouden worden
gedwongen tot het betalen van een prijs, in ruil voor het verkrijgen van hun fiat.”
Mijnheer de voorzitter, beste collega’s
Wij zijn een bijzonder verwende en bevoorrechte gemeenteraad waarin een federaal
kamerlid actief is.
Gezien de voorliggende motie is vrijblijvend, in het kader van de huidige wetgeving
dode letter zal blijven, Ik doe je een voorstel Christine:
Als lid van federale de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ten laatste op 31 januari
2018, een wetsvoorstel neer te leggen houdende het opnemen van artikel 4 van de
grondwet in de lijst van de voor herziening vatbare artikelen en voor te stellen de 2/3
meerderheid en een meerderheid in elke taalgroep te schrappen.
Deze motie wordt bezorgd aan:
• De Nederlandstalige leden van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers;
• De burgemeesters en de leden van de CBS van het arrondissement Halle-Vilvoorde;”
B/ Besluit
----------Sinds april 2014 kent ons land nog slechts 12 gerechtelijke arrondissementen. De
wetgever is op dat moment niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk
arrondissement te creëren voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant. Op deze
manier blijft de rechtzoekende uit Halle-Vilvoorde aangewezen op de Brusselse
rechtbank.
De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en organisatieproblemen.
Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste keuze voor de Franstalige
kamers van de rechtbank – ook door Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde –
geïnspireerd is door een grotere kans op procedurele vertragingen, een mildere
bestraffing of een hogere kans op seponering.
Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te
houden en de efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren, is het essentieel dat
ook de inwoners van Halle-Vilvoorde over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze
rechtbank zal een rechtspraak kunnen leveren die nauwer aansluit bij de waarden en
normen in de regio.
Anderzijds beschikt Halle-Vilvoorde sinds 2014 over een eigen parket, dat een eigen
onderzoeksbeleid kan voeren en hierbij, op basis van de lokale context, specifieke
prioriteiten kan bepalen. Er wordt extra aandacht besteed aan een snelle reactie door
onmiddellijk een voorstel te doen tot een minnelijke schikking of onmiddellijk te
dagvaarden indien niet tot betaling wordt overgegaan.
Deze aanpak heeft duidelijk tot betere resultaten geleid, zeker in strafzaken. De
vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar 20%. Ook
in verkeerszaken is een stijging waar te nemen van 65% naar 85%. Het aantal
vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle- Vilvoorde zijn op
een paar jaar tijd gestegen van 1500 tot 2363.
Ondanks het feit dat het parket van Halle-Vilvoorde nog niet beschikt over de beloofde
capaciteit en mogelijkheden, mogen de resultaten gezien worden. Ze tonen aan dat
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het lokale onderzoeksbeleid inspeelt op de specifieke noden van Halle-Vilvoorde. Dit
neemt niet weg dat wordt aangedrongen op een eigen rechtbank.
Tekst van de motie:
1. De gemeente Lennik sluit zich aan bij de roep om een eigen rechtbank te
krijgen voor de inwoners van de Vlaamse rand rond Brussel.
2. De inwoners van Halle Vilvoorde beschikken over een eigen volwaardig parket
met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen
Bestemmeling van de motie:
Deze motie wordt bezorgd aan de voorzitters van het Vlaams Parlement en het
Federaal parlement en aan de Minister van Justitie.
De motie wordt met 17 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers,
Johan Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Geert De Cuyper, MarieThérèse Van der Velde, Erik O, Kelly Van Vlaenderen, Kristien Van Vaerenbergh
Christel O, Nando Hemelinckx, Lien De Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon,
Jasper De Bruyn)en 2 onthoudingen (Willy De Waele en Filip Rooselaers) goedgekeurd.

Agendapunt 2 ingediend door raadslid Geert De Cuyper
---------------------------------------------------------------2. GEMEENTESCHOOL Assesteenweg te 1750 Lennik
Voorafgaande beschouwingen
Ondanks de lopende procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn enkele
weken geleden een gedeelte van de gebouwen afgebroken en werd er recentelijk
gestart met de bouwwerken.
Een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werkt in principe niet
schorsend. De houder van een vergunning kan dus – op eigen risico – een aanvang
nemen met het uitvoeren van de vergunning, ook al loopt er een procedure bij de
Raad die mogelijkerwijs tot gevolg zou kunnen hebben dat de vergunning wordt
vernietigd.
Daarenboven kan tegen een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog
een cassatieberoep worden aangetekend bij de Raad van State.

Informatieve vragen:
1. Wat is de reden waarom de werken – hangende het ingestelde hoger beroep –
werden aangevat ? Heeft het College hieromtrent voorafgaand advies gevraagd en
– in bevestigend geval – bij wie en wat is de inhoud van dit advies of deze
adviezen?
2. Werd de subsidiërende overheid ervan op de hoogte gebracht dat – ondanks het
ingestelde hoger beroep – de afbraakwerken zijn uitgevoerd en de bouwwerken
zijn gestart? In bevestigend geval, op welke datum?
3. Heeft de aannemer reeds facturen toegezonden voor werkzaamheden die al
werden uitgevoerd en – in bevestigend geval – voor welk bedrag?
4. Werden er reeds facturen aan de aannemer betaald?
5. Heeft de subsidiërende overheid reeds subsidies aan de gemeente gestort ? Voor
welk bedrag ?
6. Indien de Raad voor Vergunningsbetwistingen ( of later eventueel de Raad van
State ) de vergunning zou vernietigen, welke gevolgen zal dit hebben voor de aan
de gang zijnde werken? Zullen deze ( al dan niet tijdelijk ) worden stopgezet?
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7. Indien de werken uiteindelijk niet vergund zouden worden, heeft de gemeente ten
onrechte niet- definitief vergunde werken laten uitvoeren en ten onrechte gelden
van de gemeente Lennik uitgegeven. Op welke wijze en lastens wie zullen deze
teruggevorderd worden?
Schepen Johan Limbourg, actueel bevoegd voor het scholenbeleid in onze gemeente,
antwoordde hierop het volgende:
Ik vraag me af of u vóór of tegen de nieuwbouw voor de gemeenteschool bent. Ruimte
Vlaanderen heeft een rechtsgeldige bouwvergunning afgeleverd. Hiertegen werd een
klacht ingediend door de buren. Samen met een raadsman heeft de gemeente
bekeken wat onze mogelijkheden zijn.
1. Op advies van de raadsman van de gemeente werd er met de werken gestart
2. De subsidiërende overheid Agion werd op de hoogte gebracht van de start van
der bouwwerken
3. Er werd door de aannemer reeds een factuur toegezonden, doch op het
ogenblik van de gemeenteraad was deze nog niet betaald
4. Agion had op het ogenblik van de gemeenteraad nog geen subsidie gestort
5. Indien de vergunning door de Raad voor Vergunningenbetwistingen de
bouwvergunning zou vernietigen, zal de aannemer gevraagd worden de
werken (tijdelijk) stop te zetten
6. Op deze vraag werd niet geantwoord.

De zitting werd geheven te 22.50 uur.
Op bevel;
de wnd. secretaris,
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de voorzitter,

