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

1750 Lennik, 19-01-2018
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 29-01-2018 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken
Verbesseltstraat 9 te LENNIK.

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 18-12-2017
2. Riopact –Partner in rioleringswerk voor de gemeente Lennik –
Toelichting
3. Ruimtelijke
Ordening
–
Ontwerp
gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Levenslust” – Voorlopige vaststelling
4. Ruimtelijke
Ordening
Ontwerp
gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Levenslust” - Overeenkomst met Levenslust
betreffende financiële bijdrage in het RUP - Goedkeuring
5. Mobiliteit – Gemeentelijk mobiliteitsplan Lennik – Voorlopige
vaststelling
6. Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – Budget
2018 – Kennisname
7. Financiën – OCMW – Budgetwijziging 1 2017 – Kennisname
8. Financiën – OCMW – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en
budget 2018 – Kennisname
9. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer betreffende het invoeren van een parkeerzone voor
kampeerauto’s langs de Alfred Algoetstraat (N282)- Goedkeuring
10. Mobiliteit – Plaatsing en gebruik van ANPR-camera’s op nietbesloten plaatsen op het grondgebied van de gemeente Lennik Advies
11. Milieu – Aankoop van een perceel grond gelegen langs de voetweg
136 en Moeillestraat te 1750 Lennik afdeling 1 sectie c
perceelnummer 0474 c - Goedkeuring
12. Engagementsverklaring voor de vorming van een eerstelijnszone
Pajottenland – Goedkeuring
13. Samenwerkingsovereenkomst met cultuurregio Pajottenland &
Zennevallei intergemeentelijke archivaris - Kennisname

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29-01-2018
1.-

GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 18-12-2017

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.RIOPACT
TOELICHTING

–PARTNER

IN

RIOLERINGSWERK

VOOR

DE

GEMEENTE

LENNIK

-

Wouter Boncquet, accountmanager Riopact, geeft toelichting bij de werkzaamheden die Riopact als
partner in rioleringswerk, uitvoert voor de gemeente Lennik.
3.RUIMTELIJKE
ORDENING
–
ONTWERP
GEMEENTELIJK
UITVOERINGSPLAN “RUP LEVENSLUST” – VOORLOPIGE VASTSTELLING

RUIMTELIJK

Met het voorliggend ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Levenslust” beoogt de
gemeente van het domein “Levenslust” een zorgsite te maken om de uitvoering van het
masterplan van de vzw “Levenslust” mogelijk te maken en de tegenstrijdigheden tussen de
bestaande bebouwing en de vigerende gewestplanbestemming weg te werken.
4.RUIMTELIJKE
ORDENING
ONTWERP
GEMEENTELIJK
UITVOERINGSPLAN
“RUP
LEVENSLUST”
–
OVEREENKOMST
MET
BETREFFENDE FINANCIËLE BIJDRAGE IN HET RUP - GOEDKEURING

RUIMTELIJK
LEVENSLUST

De gemeente Lennik sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Levenslust vzw voor de
financiële tussenkomst voor de opmaak van het RUP Levenslust.
5.MOBILITEIT
VASTSTELLING

–

GEMEENTELIJK

MOBILITEITSPLAN

LENNIK

–

VOORLOPIGE

De derde fase van het mobiliteitsplan (beleidsfase) is afgerond. In kader van het
goedkeuringstracé wordt aan de gemeenteraad gevraagd het mobiliteitsplan voorlopig vast te
stellen.
6.FINANCIËN – HULPVERLENINGSZONE VLAAMS-BRABANT WEST – BUDGET 2018 KENNISNAME
Jaarlijks moet er in het budget van de gemeente een financiële bijdrage tot de Hulpverleningszone
Vlaams-Brabant West worden voorzien. De bijdrage van de gemeente Lennik bedraagt voor het
dienstjaar 2018 552 704,39 euro
7.-

FINANCIËN – OCMW – BUDGETWIJZIGING 1 2017 – KENNISNAME

De budgetwijziging nr.1 2017 wordt overeenkomstig artikel 150 van het OCMW decreet ter
kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad indien de budgetwijziging past binnen het
meerjarenplan.
8.FINANCIËN – OCMW – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2018
– 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 2018 voorgelegd ter kennisname.

9.MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN VAN EEN PARKEERZONE VOOR
KAMPEERAUTO’S LANGS DE ALFRED ALGOETSTRAAT (N282)- GOEDKEURING
Naar aanleiding van de aanleg van een camperterrein worden vier parkeerplaatsen nabij de
sporthal Jo Baetens (N282/Alfred Algoetstraat 77) voorbehouden voor kampeerauto’s.
10.MOBILITEIT – PLAATSING EN GEBRUIK VAN ANPR-CAMERA’S OP NIET-BESLOTEN
PLAATSEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE LENNIK - ADVIES
In kader van de Camerawetgeving wordt aan de gemeenteraad gevraagd een positief advies te
verlenen over de plaatsing van ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) op de
Brusselsestraat (N282), Ninoofsesteenweg (N8) en Schapenstraat.
11.MILIEU – AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND GELEGEN LANGS DE VOETWEG 136
EN MOEILLESTRAAT TE 1750 LENNIK AFDELING 1 SECTIE C PERCEELNUMMER 0474 C GOEDKEURING
Het gemeentebestuur wil actief bijdragen aan bosbehoud en het verbeteren van de natuurkwaliteit
in Lennik door een waardevol bos aan te kopen en het beheer ervan over te dragen aan natuurpunt
Lennik.
12.ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR DE VORMING VAN EEN EERSTELIJNSZONE
PAJOTTENLAND – GOEDKEURING
De Vlaamse Overheid heeft de lokale besturen en de eerstelijnszorg en welzijnsactoren opgeroepen
om mee te werken aan de vorming van eerstelijnszones. Daar komt het zwaartepunt te liggen van
de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en
gezondheid. Een van de eerste te ondernemen acties is het aangaan van een engagement. De
gemeenteraad engageert zich hierbij mee te werken aan de vorming van een eerstelijnszone
‘Pajottenland’, samen met de gemeentes Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Roosdaal, Dilbeek en
Ternat.
13.SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET
CULTUURREGIO
ZENNEVALLEI INTERGEMEENTELIJKE ARCHIVARIS - KENNISNAME

PAJOTTENLAND

&

De gemeente Lennik heeft reeds jaren een samenwerkingsverband met de Cultuurregio
Pajottenland en Zennevallei. Naar aanleiding van een analyse van de noden van aangesloten
gemeenten op vlak van archiefbeheer, beslist de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei via haar
erfgoedcel een intergemeentelijke archiefdienst op te richten. De gemeente Lennik kan dankzij
deze samenwerking beroep doen op de intergemeentelijke archiefdienst voor het organiseren van
haar informatie- en documentatiebeleid en – beheer.

