1.

Zitting van 26-11-2018
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,
Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Nando Hemelinckx, Lien De
Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon en Filip Rooselaers--------raadsleden;
• Natalie Vermeir------------------------------------------wnd. algemeen directeur.
Verontschuldigd:
• Kelly Van Vlaenderen en Jasper De Bruyn-----------------------------raadsleden;
De zitting vangt aan te 20 uur.
*Raadslid Erik O wil namens het jaarmarktcomité de gemeentelijke diensten bedanken
voor de tomeloze inzet.
1.GOEDKEURING
22-10-2018

VAN

DE

NOTULEN

VAN

DE

VERGADERING

VAN

Het PV van de notulen van de vergadering van 22-10-2018 wordt met 17 ja-stemmen
goedgekeurd.
2.-

ACADEMIE - ACADEMIEREGLEMENT – GOEDKEURING

A/ Bespreking
---------------De heer Johan Moeyersoons, directeur Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en
Dans geeft een toelichting bij dit agendapunt.
B/ Besluit
-----------Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;
Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs,
artikels 3, 38, 58 en 60;
Gelet op het schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 01/07/2015
Overwegende dat het decreet betreffende het
academiereglement verplicht stelt voor elke academie;

deeltijds

kunstonderwijs

een

Overwegende dat het academiereglement de betrekkingen tussen het schoolbestuur en
de leerlingen en desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in
rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben, regelt;
Overwegende dat het academiereglement een aantal verplichte elementen moet
bevatten zoals bepaald in artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds
kunstonderwijs;
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Overwegende dat het huidig schoolreglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd op
01/07/2015 niet voldoet aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds
kunstonderwijs;
Overwegende dat het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van
academiereglement van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten;
Overwegende de bespreking en goedkeuring in de personeelsadviesraad van de
academie op 18 oktober 2018
Overwegende het protocol van akkoord op het afzonderlijk bijzonder overlegcomité
van 19 oktober 2018
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 01/07/2015 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van
dit academiereglement.
Artikel 2:
Het hierbij gevoegde academiereglement wordt goedgekeurd.
Artikel 3:
Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke
wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de
meerderjarige leerling en de ouders van de minderjarige leerling.
Artikel 4:
Het academiereglement treedt in werking op 1 september 2018.
3.ACADEMIE - ARBEIDSREGLEMENT – GOEDKEURING
A/ Bespreking
---------------De heer Johan Moeyersoons, directeur Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en
Dans geeft een toelichting bij dit agendapunt.
B/ Besluit
-----------Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;
Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs,
Gelet op het arbeidsreglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 01/07/2015;
Overwegende dat het decreet betreffende het
arbeidsreglement verplicht stelt voor elke academie;

deeltijds

kunstonderwijs

een

Overwegende dat het arbeidsreglement de relatie vastlegt tussen schoolbestuur en
personeel;
Overwegende dat het huidig arbeidsreglement goedgekeurd op 01/07/2015 niet voldoet
aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Overwegende dat het voorliggende arbeidsreglement is gebaseerd op het model van
academiereglement van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten;
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Overwegende de bespreking en goedkeuring in de personeelsadviesraad van de
academie op 18 oktober 2018
Overwegende het protocol van akkoord op het afzonderlijk bijzonder overlegcomité
van 19 oktober 2018
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
Het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
01/07/2015 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit arbeidsreglement.
Artikel 2:
Het hierbij gevoegde arbeidsreglement wordt goedgekeurd.
4.ACADEMIE – CAPACITEITSBEPALING – GOEDKEURING
A/ Bespreking
---------------De heer Johan Moeyersoons, directeur Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en
Dans geeft een toelichting bij dit agendapunt.
B/ Besluit
-----------Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;
Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Overwegende dat vanaf 1 september 2018 enkel leerlingen (ook niet gesubsidieerde)
kunnen geweigerd worden als de capaciteit voor die opleiding is bereikt;
Overwegende de bespreking en goedkeuring in de personeelsadviesraad van de
academie op 18 oktober 2018;
Overwegende het protocol van akkoord op het afzonderlijk bijzonder overlegcomité
van 19 oktober 2018;
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
De hierbij gevoegde capaciteitsbepaling goed te keuren.
5.ACADEMIE – TOETSINGSINSTRUMENT ALTERNATIEVE LEERCONTEXT –
GOEDKEURING
A/ Bespreking
---------------De heer Johan Moeyersoons, directeur Academie Peter Benoit voor Muziek, Woord en
Dans geeft een toelichting bij dit agendapunt.
B/ Besluit
-----------Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;
Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
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Gelet dat de alternatieve leercontext voor het deeltijds kunstonderwijs opgenomen is
via het amendement 11 in het Decreet betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs
opgenomen onder art. 57;
Overwegende de samenwerking tussen de sector amateurkunsten en de academie;
Overwegende de bespreking en goedkeuring in de personeelsadviesraad van de
academie op 18 oktober 2018;
Overwegende het protocol van akkoord op het afzonderlijk bijzonder overlegcomité
van 19 oktober 2018;
Overwegende de validering van het toetsingsinstrument door de onderwijsinspectie op
25 oktober 2018.
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
Het hierbij gevoegde toetsingsinstrument goed te keuren.
6.MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN EEN
PARKEERPLAATS VOOR MINDERVALIDEN IN DE GUSTAAF BREYNAERTSTRAAT
- GOEDKEURING
Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 2 september 2018;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst
gewijzigd bij Wet van 2 september 2018;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst
gewijzigd bij Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 1
februari 2018;
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden
van parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen,
voorbehouden voor personen met een handicap;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
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Overwegende de aanvraag van de heer Dirk DEDUYTSCHE voor de aanleg van
parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van zijn woning, gelegen te Gustaaf
Breynaertstraat 59 te 1750 LENNIK;
Overwegende dat de aanvrager volgende documenten heeft kunnen voorleggen:
− een parkeerkaart voor mensen met een handicap;
− het kentekenbewijs van een eigen wagen of van de persoon die bij de
aanvrager inwoont;
− het attest van erkenning van handicap van de FOD Sociale Zekerheid.
Overwegende dat de aanvrager niet beschikt over een private parkeerplaats;
Overwegende dat een wettelijke parkeerplaats voor mindervaliden kan worden
aangelegd ter hoogte van de Gustaaf Breynaertstraat 59 te 1750 LENNIK;
Overwegende dat er in deze straat nog geen aangepaste parkeerplaatsen voor
personen met een beperking aanwezig zijn;
Overwegende het gunstig advies van de politiezone Pajottenland;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
Op de Gustaaf Breynaertstraat ter hoogte van huisnummer 59 geldt:
- het parkeren is toegelaten;
- het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen
met een handicap;
- de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a;
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc.
Artikel 2
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Niet van toepassing.
Artikel 3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken,
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL.
7.SECRETARIAAT - IVERLEK - ALGEMENE VERGADERING D.D. 14
DECEMBER 2018 M.B.T. GOEDKEURING VAN AGENDA EN VASTSTELLING VAN
HET MANDAAT
CONTEXT EN MOTIVERING
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 1 oktober 2018 opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die
op 14 december 2018 plaats heeft in Technopolis, Technologielaan 1 te 2800
Mechelen.
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Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur in zitting
van 1 oktober 2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van
de Algemene Vergadering. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger vast te stellen.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 waar de heer Filip Van
Ginderdeuren werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Yves De Muylder als
plaatsvervanger voor de vergaderingen van Iverlek t.e.m. eind 2018;
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 14 december
2018:
1.
Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2019.
2.
Statutaire benoemingen
3.
Statutaire mededelingen.
Artikel 2
de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op
14 december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige
raadsbeslissing;
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie)
uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
8.SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 3 DECEMBER 2018
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de
gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van
een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de
leden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij
Decreet van 29 juni 2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 juni 2010 betreffende de
toetreding van de gemeente tot de intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax
West voor de activiteit kabeltelevisie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2013 waar mevrouw MarieThérèse Van der Velde als vertegenwoordiger en de heer Johan Limbourg als
plaatsvervanger voor de ganse legislatuur werd aangeduid voor de vergaderingen van
Infrax West;
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Overwegende de oproepingsbrief van 23 oktober 2018 tot de buitengewone algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Infrax West van 3 december 2018
om 18 uur, die volgende agenda omvat:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de Raad van
Bestuur opgestelde begroting 2019;
2. Statutaire benoeming;
3. Statutaire mededeling.
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 3 december 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de volgende agendapunten:
Buitengewone algemene vergadering:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de Raad van
Bestuur opgestelde begroting 2019;
2. Statutaire benoeming;
3. Statutaire mededeling.
Artikel 2:
De afgevaardigde van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Infrax West van 3 december 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 TORHOUT.
9.SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 DECEMBER 2018
Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking (hiernagenoemd het Decreet);
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij
decreet van 29 juni 2012;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de
duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de
datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te
eindigen op 10 november 2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 waar de heer Nando
Hemelinckx werd aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Marie-Thérèse Van der
Velde als plaatsvervanger t.e.m. eind 2018;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226;
Overwegende
dat
Haviland
Intercommunale
als
intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale
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expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is
die wordt beheerst door het Decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale die zal gehouden worden op 12 december 2018 om 18 uur en
volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de algemene vergadering van 20 juni 2018: goedkeuring (een
exemplaar van deze
notulen werd per brief op 26 juni 2018 aan de
deelnemers bezorgd);
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2019
(art.35): goedkeuring;
3. voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring;
4. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten: goedkeuring;
5. toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring;
6. varia.
Overwegende het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
Intercommunale van 12 december 2018 worden goedgekeurd.

van

Haviland

Artikel 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 12 december
2018 goed te keuren.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.
10.SECRETARIAAT - INTRADURA - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN
DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2018
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij
decreet van 29 juni 2012;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Intradura die werd opgericht op
27 april 2017;
Overwegende dat Intradura een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging is
die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het Decreet;
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Intradura die zal
gehouden worden op 19 december 2018 om 18u en volgende agendapunten omvat:
1. Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 juni 2018: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 juli 2018 aan de deelnemers
bezorgd)
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2019
(art.40): goedkeuring
3. Voorstel statutenwijziging: goedkeuring
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4. Verlenen volmacht aan notaris Hendrik Schavemaker om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten: goedkeuring
5. Varia
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2017 waar mevrouw Marie-Thérèse
Van der Velde werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Carl Dewever als
plaatsvervanger t.e.m. eind 2018;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Intradura;
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Intradura van
19 december 2018 worden goedgekeurd;
Artikel 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van Intradura van 19 december 2018 goed te
keuren;
Artikel 3:
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.

11.SECRETARIAAT – HAVICREM - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 DECEMBER 2018
Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij
decreet van 29 juni 2012;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Havicrem die werd opgericht op 10 juni 2003 bij oprichtingsakte verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 26 september 2003;
Overwegende dat Havicrem als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor
crematoriumbeheer in het arrondissement Halle-Vilvoorde, een opdrachthoudende
vereniging is die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 waar mevrouw MarieThérèse Van der Velde werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Johan
Limbourg als plaatsvervanger t.e.m. eind 2018;
Overwegende de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van Havicrem die
zal gehouden worden op 12 december 2018 om 19.30u,
(aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 om
19u die de statutenwijziging goedkeurt)
en volgende punten omvat:
1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2018
2. Goedkeuring van de begroting 2019 en beleidsnota 2019
3. Varia
Overwegende het voorstel van de raad van bestuur van Havicrem van 24 oktober
2018;
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BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
De agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van Havicrem van 12
december 2018 worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2018
2. Goedkeuring van de begroting 2019 en beleidsnota 2019
3. Varia
Artikel 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om de agendapunten
van de Bijzondere Algemene Vergadering van Havicrem van 12 december 2018 goed
te keuren.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.
12.SECRETARIAAT
BEROEP
DOEN
OP
DE
VZW
VVSG
ALS
AANKOOPCENTRALE VOOR AFNAME VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR
DIENSTEN “RAAMCONTRACT VOOR DE SLUITING VAN INDIVIDUELE
CONTRACTEN INZAKE UNIVERSELE POSTDIENSTEN VOOR VLAAMSE LOKALE
BESTUREN” – BESTEK NR. VVSGVZW-2017/09/18
Gelet op:
•
artikel 42, § 2 juncto artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005;
•
de wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel
43 en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
•
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepen van 3 oktober 2017
om de interesse van de gemeente tot toetreding aan een aankoopcentrale voor de
aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten inzake een raamcontract
voor postdiensten van VVSG vzw en om bijgevolg potentiële afnemer te worden
van vermeld raamcontract aan VVSG vzw mee te delen;
•
de principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni
2017 tot gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten
met als titel “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”
•
de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDAnummer 2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22
november 2017 (nr. 2017/S 224-466080);
•
de in uitvoering van de beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van
12 juni 2017 waar is bepaald dat:
o VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a),
artikel 2°, b) en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten, in het kader van vermelde opdracht zal optreden als
aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten vermelde bepaalde
Vlaamse lokale besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de duurtijd
van het te sluiten raamcontract, die het voorwerp uitmaakt van deze
opdracht (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), op de aankoopcentrale
kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele contracten inzake
universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de
voorwaarden van het bestek en de offerte van de dienstverlener;
o Het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere
afnemers – steeds de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via
het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de
overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval niet als
een wijziging van de opdracht wordt beschouwd;
•
de beslissing van de Raad van Bestuur van VVZG vzw van 17 oktober 2018 waarbij
voornoemd raamcontract volgt is gegund aan Bpost
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Overwegende hetgeen volgt:
•
De voornoemde opdracht van VVSG vzw “Raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale
besturen” is een raamcontract met één dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij
op als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), artikel 2°, b) en 47 van de
wet van 17 juni 2016;
•
De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de
aankoopcentrale gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek
nr. VVSGvzw-2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17
juni 2016 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren;
•
Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de aankoopcentrale om
volgende redenen:
o de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte
van het bestuur;
o het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing
aan tijd en geld betekent;
o VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de
aanbesteding van postdiensten;
•
De gemeente is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract(geen
afnameverplichting);
•
De nodige budgetten zijn beschikbaar.
BESLUIT: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding
van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract
voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen” (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18)
Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
13.FINANCIËN – EREDIENSTEN
KWINTINUS - AKTENEMING

BUDGETWIJZIGING

2018

–

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;
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’;
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Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Sint-Kwintinus van het erkend
representatief orgaan het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 2 oktober 2018;
Gelet dat de budgetwijziging het overdragen is van de voorziene en nog niet
opgenomen investeringskredieten uit het budget 2017 naar het budget 2018;
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 2018 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus:
Exploitatietoelage
SintKwintinus

Budget
2018

Investeringstoelage
SintKwintinus

Budget
2018

51 962,17

9 726,65

Wijziging
0,00
Wijziging
6 582,79

Na budgetwijziging
51 962,17
Na budgetwijziging
16 309,44

Artikel 2:
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Kwintinus en het erkend representatief orgaan.
14.FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2018 – 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;
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 2 oktober 2018;
Gelet dat de budgetwijziging het overdragen is van de voorziene en nog niet
opgenomen investeringskredieten uit het budget 2017 naar het budget 2018;
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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 2018 van de kerkfabriek Gaasbeek:
Exploitatietoelage
Gaasbeek

Budget 2018
10 075,15

Investerings
Budget 2018
-toelage
Gaasbeek

18 059,58

Wijziging
0,00
Wijziging
15 538,29

Na budgetwijziging
10 075,15
Na budgetwijziging
33 597,87

Artikel 2:
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek Gaasbeek en het erkend representatief orgaan.
15.FINANCIËN – EREDIENSTEN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019
SINT-MARTINUS - GOEDKEURING
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erediensten, inzonderheid art. 41, 42 en 43;
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, inzonderheid artikel 6 dat
bepaalt dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota
en een opsomming van afspraken met de gemeente of provincie;
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;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 houdende de goedkeuring
van de meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 houdende de goedkeuring
van de wijziging meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 november 2015 houdende de goedkeuring
van de wijziging meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 houdende de goedkeuring
van de wijziging meerjarenplan 2014-2019;
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Gelet op de beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus van 5 juni
2018 houdende de goedkeuring van de wijziging meerjarenplan 2014-2019;
Gelet dat de aanpassing van het meerjarenplan onderworpen is aan het advies van het
erkend representatief orgaan ‘het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel’ en aan de
goedkeuring van de gemeenteraad;
Gelet op het gunstig advies van 2 oktober 2018 van de Aartsbisschop van MechelenBrussel, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, over de wijziging van
de meerjarenplanning van de kerkfabriek Sint-Martinus;
Gelet dat wijziging van het meerjarenplan een verlaging is van de investeringstoelage
van € 288 835,12 naar € 186 732,56 en dit voor de volledige periode van het
meerjarenplan 2014-2019;
BESLIST: met 16 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, Kristien Van Vaerenbergh, Nando Hemelinckx,
Lien De Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon en Filip Rooselaers) en 1 onthouding
(Christel O):
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek
Sint-Martinus met volgende gemeentelijke tussenkomsten goed:
Exploitatietoelagen
23/12/2013
MJP
WIJZIGING
15/12/2014
MJP
WIJZIGING
23/11/2015
MJP
WIJZIGING
18/12/2017
MJP
WIJZIGING

Investeringst
oelagen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

122 539,93

139 629,00

107 446,00

107 712,00

120 623,00

118 404,00

122 539,93

150 129,00

114 091,00

114 357,00

116 768,00

118 404,00

122 539,93

127 322,92

112 103,73

82 617,52

106 305,65

111 226 65

122 539,93

127 322,92

106 103,73

88 617,52

106 305,65

111 226 65

122 539,93

127 322,92

86 103,73

108 617,52

106 305,65

111 226 65

2014

2015

2016

2017

2018

2019

23/12/2013

168 023,70

12 116,32

67 871,85

0,00

0,00

40 823,25

MJP
WIJZIGING
15/12/2014

168 023,70

42 176,34

62 414,71

0,00

0,00

16 220,37

MJP
WIJZIGING
23/11/2015

168 023,70

42 176,34

62 414,71

0,00

0,00

16 220,37

MJP
WIJZIGING
18/12/2017

168 023,70

42 176,34

58 977,65

0,00

0,00

16 220,37

168 023,70

42 176,34

58 977,65

0,00

0,00

106 073,12

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

16.-

FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2019 - 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 2019 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 2 oktober 2018;
Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Sint-Kwintinus van het erkend
representatief orgaan, het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 2 oktober 2018;
Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Sint-Ursula van het erkend
representatief orgaan, het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 2 oktober 2018;
Gelet op het gunstig advies voor de kerkfabriek Sint-Martinus, van het erkend
representatief orgaan, het Aartsbisdom Mechelen-Brussel van 2 oktober 2018;
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
2019 gewoon akte neemt;
BESLIST:
Artikel 1:
De raad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabrieken Sint-Ursula, OnzeLieve-Vrouw Gaasbeek, Sint-Kwintinus en Sint-Martinus:
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Exploitatie-toelage
Gaasbeek
Sint-Kwintinus
Sint-Ursula
Sint-Martinus
Investerings-toelage
Gaasbeek
Sint-Kwintinus
Sint-Ursula
Sint-Martinus

Budget 2019
16
53
28
109

814,97
416,44
777,31
001,33

Budget 2019
30 134,32
0,00
0,00
106 073,12

Artikel 2:
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabrieken en het erkend representatief orgaan.
17.PAJOTTENLAND + - INTERGEMEENTELIJK LEADER-PROJECT VAN DE
GEMEENTEN BEVER, GALMAARDEN, GOOIK, HERNE, LENNIK, PEPINGEN,
ROOSDAAL, VAN PAJOTTENLAND+ VZW EN VAN HAVILAND IGSV: MET
BRUEGEL NAAR MORGEN – GOEDKEURING OVEREENKOMST
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29
juni 2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2003 houdende de definitieve
toetreding van de gemeente tot de feitelijke vereniging Pajottenland+ vzw;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2013, houdende de
aanstelling van schepen Heidi Elpers als vertegenwoordiger van de gemeente Lennik in
het comité van bestuur van koepel Pajottenland+ vzw;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 24 januari 2014 betreffende de
goedkeuring van het derde Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling in
Vlaanderen 2014-2020, dat op 24 april 2014 ter goedkeuring ingediend werd bij de
Europese Commissie;
Gelet op de beslissing van de provincieraad van juli 2014 betreffende de goedkeuring
van het provinciaal plattelandsbeleidsplan;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2015 betreffende de
goedkeuring van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2014-2020
Gelet op het feit dat de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik,
Pepingen en Roosdaal door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant
erkend werden als Leadergebied 2014-2020 over ongeveer 1,7 miljoen euro
beschikken om in deze gemeenten projecten rond plattelandsontwikkeling en –
vernieuwing te realiseren;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 januari
2018 betreffende de engagementsverklaring inzake het intergemeentelijk Leaderproject ‘Met Bruegel naar morgen’;
Overwegende dat met de Leadersubsidies Pajottenland+ vzw wil werken aan de
specifieke noden van het Pajottenland en tegelijkertijd de eigenheid van de regio
wenst te versterken;
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Overwegende
dat
Pajottenland+
vzw
werkt
met
de
nieuwe
lokale
ontwikkelingsstrategie onder de titel “Dynamisch verdorpen – onze (be)leefstreek
versterken”;
Overwegende dat ‘Thuis in het Pajottenland, de eerste
ontwikkelingsstrategie liep tot en met 30 september 2018;

termijn

van

deze

Overwegende dat een eigen financiering verwacht wordt van 35%;
Overwegende de samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘Met Bruegel naar
morgen’ die aanvangt bij de goedkeuring van het project door de PG en loopt tot 30
juni 2021, de volgende concrete doelstellingen omvat:
Projectonderdeel 1:
A. Toeristische en recreatieve versterking van ons Leader-plattelands-gebied…
leidt tot meer leefbare economie en leefbare dorpen
B. Pajotten uit onze dorpen naar de open ruimte brengen…
leidt tot meer leefbare economie en leefbare dorpen
Projectonderdeel 2:
Korte keten onder onze Pajotse kerktorens…leidt tot meer leefbare economie en
leefbare dorpen
Projectonderdeel 3:
Communicatie van 1 en 2 op maat… leidt tot meer leefbare economie en leefbare
dorpen
Projectonderdeel 4:
Samenwerking met copromotoren en partners en projectopvolging
Overwegende dat er van de 7 gemeenten een duidelijk/billijk engagement gevraagd
wordt om elk een ambtenaar in te zetten om dit project binnen de gemeente op te
volgen en mee uit te werken samen met de projectcoördinator;
Overwegende de totale kostprijs van het intergemeentelijke samenwerkingsproject
“Met Bruegel naar morgen” als volgt wordt geraamd:
Personeelskosten € 118.000,00
- € 108.000,00 Katrien Meersseman: 0,65 VTE gemiddeld gedurende 3 jaar
(Haviland IGSV)
- € 10.000,00 nieuwe medewerker: 0,1 VTE gemiddeld gedurende 2 jaar
(Pajottenland+ vzw)
Werkingskosten € 16.400,00
- € 2.500,00 aankoop producten en materiaal voor acties
- € 3.000,00 uittesten acties en arrangementen
- € 4.000,00 gebruik gebouwen voor acties + verzekering + beveiliging (klim
omhoog...)
- € 1.200,00 transportkosten
- € 1.200,00 folders, brochures, affiches en ander klein drukwerk
- € 2.000,00 gadgets en prijzen voor acties
- € 2.500,00 catering en logistiek voor: overleg, verplaatsingen, vergaderingen
,workshops, voorstellingen en persmomenten
Overheadkosten € 14.750,00
- € 14.750,00 12,5% op de loonkost van Katrien Meersseman en 12,5% op de
loonkost van de nieuwe medewerker bij P+. Vermits Katrien Meersseman haar
opdracht uitvoert in het lokaal van Pajottenland+, worden de overheadkosten
bij Pajottenland+ gemaakt. Pajottenland+ brengt hiervoor de 35% eigen
inbreng in, en verwerft nadien de 65% cofinanciering.
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Externe prestaties € 71.150,00
- € 9.000,00 inhuren bedrijven voor acties (bvb verlichte boerderijen, gedurende
drie winters),...
- € 5.400,00 begeleiding door bureau voor uitwerken acties
- € 38.720,00 Feratel: alle kosten voor 2 jaar communicatie en promotie via hun
kanalen en aanschaf camera
- € 3.030,00 ontwikkeling gids/boekje en druk + afgeleiden
- € 9.000,00 communicatie en promotie (drukwerk, advertenties, digitaal,...)
- € 6.000,00 tussenkomst voor schrijvers/BV's/chef-koks, sprekers,...
Saldo: € 220.300,00
Overwegende dat aan elk van de 7 gemeenten een jaarlijkse financiële bijdrage van
€0,35 per inwoner gevraagd wordt;
Overwegende dat de gemeente Lennik € 9371,25 dient bij te dragen verspreid over 3
jaar (2019: € 3123,75; 2020: € 3123,75; 2021: € 3123,75);
Gelet dat er bij de budgetopmaak 2019 het nodige krediet wordt voorzien via
actiefiche ‘Met Bruegel naar morgen’;
BESLIST: met 17 ja-stemmen:
Artikel 1:
De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de overeenkomst ‘Met Bruegel naar
morgen’.
Artikel 2:
De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan de betaling van een jaarlijkse financiële
bijdrage van € 0,35/inwoner/jaar ofwel € 9371,25 verspreid over 2019,2020 & 2021.
18.-

POLITIE – GOEDKEURING VERORDENING EINDEJAARSFUIF

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, laatst gewijzigd bij decreet van 1
februari 2008, meer bepaald de artikelen 119, 119 bis en 135;
Gelet op de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29
juni 2012, meer bepaald de artikelen 42 en 43 §2 2°;
Gelet op het Algemeen Reglement op de Administratieve Sancties van de Politiezone
Pajottenland, goedgekeurd te Lennik op de gemeenteraad van 25 juni 2007;
Overwegende dat er jaarlijks met oudejaarsavond een fuif georganiseerd wordt in
Lennik;
Overwegende dat dit jaar de fuif in Lennik georganiseerd wordt in de sporthal Jo
Baetens;
Overwegende dat tijdens die avond veel volk naar Lennik komt uit het Pajottenland,
Brussel en de rand;
Overwegende dat om de festiviteiten in goede banen te leiden en de openbare orde te
kunnen garanderen een aantal bijkomende politionele maatregelen genomen dienen te
worden.
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Enig artikel: met 17 ja-stemmen:
De gemeenteraad keurt onderstaande politieverordening aangaande de eindejaarsfuif
2018-2019 in Lennik goed:
“POLITIEVERORDENING EINDEJAARSFUIF:
Artikel 1:
Op 01-01-2019 zijn de organisatoren van fuiven verplicht hun inrichting te sluiten en
te ontruimen om 07u00. Het verkoop van dranken zal worden stopgezet om 06u00.
Artikel 2:
Het is verboden vanaf maandag 31-12-2018 om 18u00 tot en met dinsdag 01-012019 om 08u00 over te gaan tot verkoop, het gebruik en het bezit van spuitbussen,
vuurwerk en andere voorwerpen of stoffen die schade kunnen veroorzaken, op het
grondgebied van Lennik en op het openbaar vervoer.
Artikel 3:
Van maandag 31-12-2018 om 18u00 tot en met dinsdag 01-01-2019 om 08u00 is het
verboden sterke dranken (meer dan 22% alcohol) bij zich te hebben en te verkopen op
de openbare weg. De verkoop vanuit uitstalramen van cafés en in nachtwinkels is
eveneens verboden.
Artikel 4:
De lokale en federale politie (en de controleurs van De Lijn in en rond de halteplaatsen
en op de bussen van De Lijn) zullen toezicht houden op deze politieverordening en
kunnen gebeurlijk overgaan tot inbeslagname van de verboden zaken en sterke
dranken.
Artikel 5:
Deze verordening geldt van maandag 31-12-2018 om 18u00 tot en met dinsdag 0101-2019 om 08u00.
Artikel 6:
Overtreding van de bepalingen van deze politieverordening kunnen gesanctioneerd
worden met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Artikel 7:
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Gouverneur van de
Provincie, aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie van de
politierechtbank en aan de sanctionerende ambtenaren van de provincie VlaamsBrabant.”

ADDENDUM AGENDA GEMEENTERAAD 26 NOVEMBER 2018
Agendapunt 1 ingediend door raadslid Geert De Cuyper
---------------------------------------------------------------1. Bestemming kerstbomen na de Kerstperiode
Toelichting
Sinds jaren organiseert het Lenniks Middenstandsverbond in januari aan het Vetkot
een Nieuwjaarsreceptie met kerstboomverbranding.
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Op 7 januari 2018 is deze activiteit voor de eerste maal doorgegaan op het Marktplein
en dit in samenwerking met het gemeentebestuur van Lennik.
Deze activiteit was niet alleen een inbreuk op de Vlarem-wetgeving, doch eveneens op
het Algemeen Politiereglement van de Politiezone Pajottenland.
In een persmededeling dd.05/01/2018 stelde GROEN LENNIK zich eveneens de vragen
bij de wettigheid en wenselijkheid van deze kerstboomverbranding en voegde er aan
toe:
“ In tijden waarin burgers worden gevraagd minder de kachel aan te steken en meer
de fiets te nemen, blijkt het Lenniks gemeentebestuur zich te gedragen als een
klimaatfossiel “.
Op de gemeenteraad van 29/01/2018 had ik een agendapunt ingediend waarbij
gevraagd werd in de toekomst naar alternatieve mogelijkheden te kiezen (
verhakselen van de stam en de takken en het groenafval verwerken tot compost) en
had ik gevraagd in samenwerking met de leden van de Gemeentelijke MilieuAdviesraad een perceel voor te behouden waar de Lennikenaren hun kerstboom (met
kluit) kunnen laten overwinteren teneinde deze kerstbomen de volgende jaren weer te
komen ophalen om te gebruiken als kerstversiering in de kerstperiode.
Dit voorstel werd door de Open VLD- CD&V-meerderheid (samen met het VlaamsBelang) niet weerhouden. De N-VA- LENNIK²-fractie doet hierbij een voorstel om de
klassieke kerstboomverbranding te vervangen door:
- Een (kerst)lichtshow op de gevel van het gemeentehuis
- Het symbolisch plaatsen van een aantal vuurkorven op het Marktplein
- De kerstbomen worden door de bewoners naar het Vetkot gebracht alwaar
deze worden verhakseld tot houtsnippers om vervolgens gebruikt te worden
als bodembedekker op gemeentelijke eigendommen en wandelwegen
Voorstel:
1. De jaarlijkse kerstboomactie wordt samen georganiseerd door de gemeente
Lennik en het Lenniks Middenstandsverbond.
2. Deze actie gaat door op het Marktplein
3. Er wordt op de gevel een (kerst)lichtshow geprojecteerd
4. Op het Marktplein staan enkele vuurkorven opgesteld
5. De kerstbomen worden door de bewoners naar het Vetkot gebracht alwaar ze
door de gemeentediensten tot houtsnippers worden verhakseld om vervolgens
gebruikt te worden op wandelwegen en/of op gemeentelijk openbaar domein
6. In samenwerking met de leden van de Gemeentelijke Milieu-adviesraad wordt
in de gemeente naar een perceel gezocht waar Lennikenaren hun kerstboom (
met kluit ) kunnen laten overwinteren teneinde deze kerstbomen de volgende
jaren weer te komen ophalen om te gebruiken als kerstversiering in de
kerstperiode.
Het
onderhoud
van
dit
perceel
gebeurt
door
de
gemeentediensten of – indien mogelijk – in samenwerking met schoolkinderen,
jeugdverenigingen, …
Het voorstel wordt met 11 neen-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, Carl Dewever, en Filip Rooselaers)
en 6 ja-stemmen (Geert De Cuyper, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien
De Slagmeulder en Gun Mignon) niet goedgekeurd.
De zitting werd geheven te 20.40 uur.
Op bevel;
de wnd. algemeen directeur,
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de voorzitter,

