
Bijeenroeping van de
gemeenteraad 

Geachte,

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de 
gemeenteraad op donderdag 21 maart 2019 om 20 uur en kondigt bijkomende 
agendapunten aan. Deze zitting vindt plaats in de Dekenij, gelegen Deken Verbesseltstraat 
9 te Lennik.

AGENDA:

OPENBAAR

Algemeen
1. Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering van 21-02-2019

Toelichting
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.

Begraafplaatsen
2. Beleidsondersteuning & dienstverlening - Algemeen reglement op de gemeentelijke 

begraafplaatsen - Goedkeuring
Toelichting
De opgedane ervaring tijdens het project van de ontruimingswerken op de 
begraafplaatsen heeft het bestuur nieuwe inzichten gegeven omtrent:

1. het algemeen beheer van de begraafplaatsen
2. de samenwerking en afspraken met derden
3. de ontwikkeling van een visie voor het vereenvoudigen van begravingen en 

het latere beheer ervan
Verder heeft de implementatie van de beheersoftware 'Remmicom' ertoe geleid 
bepaalde regels, welke decretaal vastgelegd zijn, uit te breiden naar specifieke 
situaties, die in onze gemeente gegroeid zijn vanuit het verleden.
Hoger vermelde zaken noodzaken de aanpassing van het Algemeen Reglement op 
de Gemeentelijke Begraafplaatsen en bijgevolg ook de aanpassing van het 
Retributiereglement op de Grondconcessies en Ontgravingen, beiden goedgekeurd 
op de gemeenteraad van 23 oktober 2017.

3. Beleidsondersteuning & dienstverlening – Retributiereglement op grondconcessies 
en ontgravingen – Goedkeuring
Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste retritbutiereglement op 
grondconcessies en ontgravingen goed te keuren.



Financiën
4. Financiën - OCMW - Budgetwijziging 1 2018 - Kennisname

Toelichting
Er wordt kennis genomen van de budgetwijziging 1 2018 van het OCMW Lennik, 
zoals vastgesteld in de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 
2018.  De budgetwijziging past in het meerjarenplan, alsook blijft de gemeentelijke 
toelage ongewijzigd.  

5. Financiën - OCMW - Budget 2019 - Goedkeuring
Toelichting
Het budget 2019 van het OCMW Lennik wordt voorgelegd ter goedkeuring.  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.

6. Financiën – Vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van een advies en 
visum door de financieel directeur – Goedkeuring
Toelichting
De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande 
nettokasstroom zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige 
verbintenis kan worden aangegaan.  De financieel directeur onderzoekt de 
wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van 
zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1° van het DLB.  Hij verleent zijn 
visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenis blijkt.  Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum.  Overeenkomstig 
artikel 266 van het DLB bepaalt de gemeenteraad, na advies van de financieel 
directeur, de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle 
uitoefent.  De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de 
Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën 
van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.

Ruimtelijke Ordening
7. Omgeving - Goedkeuring van gratis grondafstand bij een omgevingsvergunning 

voor het verkavelen van gronden – Postberg 9A EN 9B (nieuwe nummers) - Dossier 
2019/V01-A
Toelichting
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande 
wegenis grens en de in de verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5m uit de as 



van de voorliggende weg, in te lijven in het openbaar domein der wegenis voor de 
symbolische waarde van 1 euro.

8. Omgeving – Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP "Levenslust" – 
Stopzetting procedure
Toelichting
Het ontwerp van het gemeentelijk RUP “Levenslust” beoogt om van het domein 
“Levenslust” een zorgsite te maken en zo de tegenstrijdigheden tussen de 
bestaande bebouwing en de vigerende gewestplanbestemming weg te werken. Naar 
aanleiding van het groot aantal bezwaren tijdens het openbaar onderzoek van 30 
juli 2018 tot en met 28 september 2018, werd beslist om de procedure van het 
ontwerp RUP “Levenslust” stop te zetten.

Mobiliteit
9. Mobiliteit – Vervoerregio Vlaamse Rand – Aanduiding van een bestuurlijke en 

ambtelijke vertegenwoordiger
Toelichting
Om het concept 'basisbereikbaarheid' te realiseren werd elke gemeente opgenomen 
in één van de 15 vervoerregio's. Lennik werd opgenomen in de vervoerregio 
Vlaamse Rand. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd toe te treden tot de 
Vervoerregioraad Vlaamse Rand en een bestuurlijke en een ambtelijke 
vertegenwoordiger aan te duiden. De gemeenteraad engageert zich om mee te 
werken aan het opstellen van het regionaal mobiliteitsplan.

Secretariaat
10. Secretariaat - Zefier cvba - Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend 

volmachtdrager voor de algemene vergaderingen
Toelichting
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 
buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van Zefier.

11. Secretariaat - Aanduiden effectief lid en plaatsververvangend lid voor het 
bekkenbestuur Dijle-Zennebekken en Denderbekken
Toelichting
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 effectief lid en plaatsvervangend lid aanduiden in de 
bekkenbesturen Dijle- Zennebekken en Denderbekken.



12. Secretariaat – Beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk Haviland – Aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger
Toelichting
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 aanduiden in het beheerscomité van de 
gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Haviland.

13. Secretariaat – ERSV Vlaams-Brabant - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger in de algemene vergaderingen
Toelichting
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 bij het 
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant vzw.

14. Secretariaat – Aanduiding Gemeentelijke vertegenwoordiging in het beheerscomité 
van IT-punt - Goedkeuring
Toelichting
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 aanduiden in het beheerscomité IT-
punt.

15. Secretariaat - Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting - Aanduiding van 
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering + 
aanduiding van een kandidaat lid voor de raad van bestuur
Toelichting
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 aanduiden in de Gewestelijke 
Maatschappij voor Volkshuisvesting.

Addendum
16. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: voorstel voor aanleg van 

kunstgrasveld

17. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: vraag i.v.m. 
Sportaccomodatie te Lennik



18. Extra punt ingediend door raadslid Gun Mignon: Invoering ‘Ruilboekenkasten’ in 
Lennik

19. Extra punt ingediend door raadslid Gun Mignon: Gebrek aan communicatie bij 
aanvang Traject Controle Schapenstraat - Sociale impact

20. Extra punt ingediend door raadslid Gun Mignon: Voorstel optimalisatie e-Notulen

21. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Ondergrondse aanleg van het 
elektrisch net in de Schapenstraat (openbare werken)

22. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Bomen Rosweg (milieu)

23. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Containerpark Pepingen 
(milieu)

Hoogachtend, 

De wnd. algemeen directeur,

Natalie VERMEIR

De voorzitter,

Koenraad AMEYS

Decreet Lokaal Bestuur

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.




