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Bijeenroeping van de 
gemeenteraad 

 
Decreet Lokaal Bestuur 
 
Artikel 26 
De gemeenteraad kan enkel 
beraadslagen of beslissen als 
de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeente-
raadsleden aanwezig is. 
De raad kan echter, als hij 
eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, 
ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen of 
beslissen over de 
onderwerpen die voor de 
tweede maal op de agenda 
voorkomen. 
In die oproeping wordt 
vermeld dat het om een 
tweede oproeping gaat.  
In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van dit 
artikel overgenomen. 
 

 
1750 Lennik, 18-01-2019 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 28-01-2019 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering 
van 07-01-2019 

2. Visienota duurzaam Lennik twintig dertig – Kennisname 
3. Data ter kennisname van de gemeenteraden voor 2019 
4. Schrijven van de raad voor verkiezingenbetwistingen - Kennisname 
5. Secretariaat – Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad 

– Goedkeuring 
6. Secretariaat – Vaststelling deontologische code gemeenteraad - 

Goedkeuring 
7. Financiën – OCMW – Budget 2019 – Kennisname 
8. Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – Budget 

2019 – Kennisname 
9. Vrije tijd – Begroting 2019 intergemeentelijke preventiedienst- 

Goedkeuring 
10. Secretariaat - Toetreding TMVS – Service Centrum Creat – 

Goedkeuring 
11. Secretariaat – De Watergroep – Aanduiding van een 

vertegenwoordiger, plaatsvervangend vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en vertegenwoordiger in het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater 

12. Secretariaat – Haviland ”Stuurgroep Wijk-werken” – Aanduiding 
van een afgevaardigde 

13. Secretariaat – Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei – 
Aanduiding van 2 vertegenwoordigers voor de algemene 
vergaderingen en aanduiding kandidaat-bestuurder 

14. Politiezone Pajottenland - Intergemeentelijke preventiemedewerker 
“drugs en alcohol” Pajottenland - Beheerscomité - Aanduiding 
leden 

15. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer betreffende het invoeren van een stilstaan- en 
parkeerverbod voor vrachtwagens op de Ninoofsesteenweg (N8) – 
Goedkeuring  

 
 

 
In opdracht; 
de wnd. algemeen directeur, de voorzitter, 

 
 
 
 
 

Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 
 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28-01-2019 
 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN DE VERGADERING 
VAN 07-01-2019 
 
Overeenkomstig artikel 32 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, dienen de 
notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering goedgekeurd te worden. 
 
2.- VISIENOTA DUURZAAM LENNIK TWINTIG DERTIG – KENNISNAME 
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeenteraadsleden toelichting over hun 
visie “Duurzaam Lennik Twintig Dertig”. 
 
3.- DATA TER KENNISNAME VAN DE GEMEENTERADEN VOOR 2019 
 
De raad neemt kennis van de data van de gemeenteraden van het jaar 2019. 
 
4.- SCHRIJVEN VAN DE RAAD VOOR VERKIEZINGENBETWISTINGEN - KENNISNAME 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het bezwaarschrift op 10 januari 2019 neergelegd door 
mevrouw Kristien Van Vaerenbergh bij de Raad voor Verkiezingenbetwistingen. 
 
5.- SECRETARIAAT – VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD - 
GOEDKEURING 
 
Overeenkomstig artikel 38 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, moet de 
gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad vaststellen. 
 
6.- SECRETARIAAT – VASTSTELLING DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAAD - 
GOEDKEURING 
 
Overeenkomstig artikel 39 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, neemt de 
gemeenteraad een deontologische code aan. 
 
7.- FINANCIËN – OCMW – BUDGET 2019 – KENNISNAME 
 
Het budget 2019 van het OCMW Lennik wordt voorgelegd ter kennisname.  In tegenstelling tot de 
vorige jaren hoeft het budget 2019 niet te passen in het meerjarenplan 2014- 2020 van het OCMW 
Lennik.  Een aanpassing van het meerjarenplan is evenmin noodzakelijk. Het bedrag van de 
gemeentelijk toelage blijft evenwel ongewijzigd t.o.v. het bedrag ingeschreven in het laatst 
goedgekeurde meerjarenplan van het OCMW Lennik. 
 
8.- FINANCIËN – HULPVERLENINGSZONE VLAAMS-BRABANT WEST – BUDGET 2019 – 
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 2019 518 929,26 euro. 
 
9.- VRIJE TIJD – BEGROTING 2019 INTERGEMEENTELIJKE PREVENTIEDIENST- 
GOEDKEURING 
 
Op de vergadering van 23 november 2018 keurde het beheercomité de begroting 2019 van de 
intergemeentelijke preventiedienst goed. 
 



 

10.- SECRETARIAAT - TOETREDING TMVS – SERVICE CENTRUM CREAT – GOEDKEURING 
 
De gemeente Lennik wenst toe te treden tot de Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services 
(TMVS genoemd),  een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging. TMVS zorgt dat de 
gemeente Lennik vlot kan aankopen conform de wetgeving overheidsopdrachten. De 
intergemeentelijke samenwerking kan op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van 
facilitaire diensten positieve schaaleffecten en synergiën genereren. 
 
11.- SECRETARIAAT – DE WATERGROEP – AANDUIDING VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER, PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE 
VERGADERING EN VERTEGENWOORDIGER IN HET AANDEELHOUDERSBESTUUR 
DRINKWATER 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering en een 
vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep. 
 
12.- SECRETARIAAT – HAVILAND ”STUURGROEP WIJK-WERKEN” – AANDUIDING VAN 
EEN AFGEVAARDIGDE 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
afgevaardigde aanduiden op de vergaderingen van de stuurgroep Wijk-werken van Haviland. 
 
13.- SECRETARIAAT – REGIONAAL LANDSCHAP PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI – 
AANDUIDING VAN 2 VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN 
AANDUIDING KANDIDAAT-BESTUURDER 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente 2 
vertegenwoordiger en een kandidaat-bestuurder aanduiden op de vergaderingen van het regionaal 
landschap Pajottenland & Zennevallei. 
 
14.- POLITIEZONE PAJOTTENLAND - INTERGEMEENTELIJKE PREVENTIEMEDEWERKER 
“DRUGS EN ALCOHOL” PAJOTTENLAND - BEHEERSCOMITÉ - AANDUIDING LEDEN 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente 1 effectief lid 
en 1 plaatsvervangend lid aanduiden in het beheerscomité “Intergemeentelijke 
preventiemedewerker drugs en alcohol Pajottenland. 
 
15.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER 
HET WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN VAN EEN STILSTAAN- EN 
PARKEERVERBOD VOOR VRACHTWAGENS OP DE NINOOFSESTEENWEG (N8) – 
GOEDKEURING 
 
Op de parkeerstroken op de Ninoofsesteenweg (N8) zorgt stilstaand of geparkeerd vrachtverkeer 
voor verschillende vormen van overlast. Ten eerste wordt het zicht nabij kruispunten gehinderd, 
waarbij het uitrijdende verkeer in zijstraten onvoldoende zicht heeft op het aankomende verkeer 
op de N8. Ten tweede zorgen sluikstorten en lawaaioverlast voor hinder bij de omwonenden. N.a.v. 
deze problematiek wordt een stilstaan- en parkeerverbod voor vrachtwagens ingevoerd op de 
parkeerstroken op de N8 op het grondgebied Lennik. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 
goedkeuring te verlenen. 
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