
 

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 20 juni 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 23-05-2019 

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. 

 

2. Omgeving – Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “zonevreemde 

woningen in ruimtelijke kwetsbaar gebied” – Voorlopige vaststelling 

Toelichting 

Het RUP “zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied” heeft betrekking 

op het gehele grondgebied van de gemeente Lennik en het plangebied bestaat uit 29 

percelen met zonevreemde woningen. Het gaat om 29 woningen die volgens het 

gewestplan gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebied: 23 in natuurgebied, 5 in 

parkgebied en 1 in natuurreservaat. De doelstelling van het RUP is ruimere 

mogelijkheden bieden dan de basisrechten voor zonevreemde woningen in ruimtelijk 

kwetsbaar gebied. Het plan is niet gericht op het mogelijk maken van nieuwe 

woningen, maar zal wel de bestaande zonevreemde woningen te bestendigen. 

Aan de gemeenteraad wordt vandaag gevraagd het ontwerp van dit RUP 

“zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied” goed te keuren en aan het 

college van burgemeester en schepenen opdracht te geven het decretaal 

vastgestelde openbaar onderzoek op te starten binnen de daartoe vastgestelde 

termijnen. 

 

3. Omgeving – Intergemeentelijk project Woonwinkel Pajottenland - Beslissing 

houdende het bestendigen van de deelname in de interlokale vereniging “Woonwinkel 

Pajottenland”, de goedkeuring van het subsidiedossier 2020 – 2025 en een 

kennisname van de verwachte subsidies vanuit de Vlaamse overheid en de provincie 

Vlaams-Brabant 



 

Toelichting 

De gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen gaven reeds 

in het verleden hun principieel akkoord om deel te nemen aan het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband met de "Woonwinkel Pajottenland". Deze samenwerking ging 

van start op d.d. 01 november 2008 en werd intussen al drie keer verlengd (nl. 

01/11/2011, 01/11/2014, 01/11/2017). De huidige subsidieperiode loopt ten einde 

op d.d. 31 december 2019. 

Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om: 

 de deelname in de internationale vereniging "Woonwinkel Pajottenland" te 

bestendigen 

 het subsidiedossier goed te keuren 

 kennis te nemen van de verwachte subsidies vanuit de Vlaamse Overheid en 

de Provincie Vlaams-Brabant 

 

 

Gemeenteschool ' t Rakkertje 

4. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Goedkeuring arbeidsreglement gewoon 

basisonderwijs 

Toelichting 

Het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de 

gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje, wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

 

5. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiode schooljaar 

2019 - 2020 

Toelichting 

Het is noodzakelijk om als school een capaciteitsbepaling te doen en hiervoor ook 

een inschrijvingsperiode in te lassen. Dit wordt immers ook opgelegd vanuit de 

Overheid. Dit maakt het voor scholen makkelijker om het overzicht te bewaren en de 

inschrijvingen te bundelen. 

 

6. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassingen schoolreglement schooljaar 2019 - 

2020 

Toelichting 

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds 

en de school/het schoolbestuur anderzijds. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 

om de aanpassingen aan het schoolreglement goed te keuren. 

 

7. Scholengemeenschap “De Pajot”– Aanduiding 3 effectieve en 3 plaatsvervangende 

leden in het lokaal comité 

 



 

Toelichting 

Scholengemeenschap De Pajot is een gecoördineerde samenwerkingsovereenkomst 

tussen de 5 schoolbesturen van de gemeentelijke basisschool Triangel te Roosdaal, 

de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje te Lennik,de gemeentelijke basisscholen 

De Kiem Lombeek en De Kiem Wambeek te Ternat, de gemeentelijke kleuterschool 

Dol-Fijn te Liedekerke en van de BuBaO Levenslust vzw te Lennik. Om aan de 

gemeenteraad wordt gevraagd om 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden aan te 

duiden in het lokaal comité. 

 

 

Financiën 

8. Financiën - Jaarrekening 2018 - Vaststelling 

Toelichting 

Ieder jaar dient de gemeenteraad de jaarrekening van het vorige jaar vast te stellen 

en kennis te nemen van de verslagen die hierbij horen. 

 

 

Erediensten 

9. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek Rekening 2018 - Advies 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2018 van de kerkfabriek 

O.L.Vrouw Gaasbeek gunstig te adviseren. 

 

10. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus Rekening 2018 - Advies 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2018 van de kerkfabriek van Sint-

Martinus gunstig te adviseren. 

 

11. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula Rekening 2018 - Advies 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2018 van de kerkfabriek 

Sint-Ursula gunstig te adviseren. 

  

 

12. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus Rekening 2018 - Advies 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2018 van de kerkfabriek 

Sint-Kwintinus gunstig te adviseren. 

 

 

 



 

Grondgebiedszaken 

13. Wijziging statuten gemeentelijke adviesraden - goedkeuring 

Toelichting 

Net als bij vele andere lokale besturen werd vastgesteld dat de huidige structuur van 

de adviesraden niet meer volledig aangepast is aan de nieuwe noden van de lokale 

besturen. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen de 

vernieuwing van de adviesraden te laten voorafgaan door een breder kader van 

participatie en besliste het om een bureau in te schakelen om dit participatietraject 

te begeleiden. 

 

 

Mobiliteit 

14. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer 

betreffende het invoeren van een fietsstraat - Kamstraat, Molenstraat, Oude 

Geraardsbergsestraat, Sint-Barbarastraat en gedeelte van Oude Brusselsestraat - 

Goedkeuring 

Toelichting 

In kader van het verder ontwikkelen van veilige schoolomgevingen wordt een 

fietsstraat in de Kamstraat, Molenstraat, Oude Geraardsbergsestraat, Sint-

Barbarastraat en een gedeelte in de de Oude Brusselsestraat ingevoerd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen. 

 

 

Burgerlijke stand & bevolking 

15. Burgerzaken – Toekenning van een geboortepremie – Aanpassing reglement 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing van het reglement voor 

toekenning van een geboortepremie goed te keuren. 

 

 

Secretariaat 

16. Zefier cvba - Garantieverklaring strategische participaties - Goedkeuring 

Toelichting 

Onze gemeente heeft via Zefier Strategische Participaties onderschreven die Zefier 

verkregen heeft na herstructurering van de Vlaamse financieringsverenigingen. Op 

het niveau van de Vlaamse financieringsverenigingen werden deze participaties 

gefinancierd door thesauriebewijzenprogramma’s. Ook de raad van bestuur van 

Zefier beslist een thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor de eventuele 

financiering van Strategische Participaties, hiervoor heeft Zefier gekozen om samen 

te werken met Belfius.  



 

Belfius heeft voor het opzetten van het thesauriebewijzenprogramma de voorwaarde 

gesteld dat iedere deelnemende stad of gemeente deze waarborg via een 

gemeenteraadsbesluit bevestigt. 

 

17. Gemeentelijke holding nv in vereffening – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger op de algemene vergadering 

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 op de 

vergaderingen van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening. 

 

Personeel 

18. Organisatiebeheersing 2018 – Rapportering – Kennisname 

Toelichting 

Conform het decreet lokaal bestuur rapporteert de algemeen directeur jaarlijks aan 

de gemeenteraad over de organisatiebeheersing. 

 

Aanpak klimaatverandering en hernieuwbare energie 

19. Omgeving – Ambitiekader strategisch project "Opgewekt Pajottenland 1.0" – 

Goedkeuring 

Toelichting 

Het strategisch project 'Opgewekt Pajottenland' is een gebiedsgerichte ruimtelijke 

visie op hernieuwbare energie voor het Pajottenland.  Het laten ontwikkelen van deze 

visie zal gebeuren via een sterke verweving van ontwerpend onderzoek en 

participatie. De focus ligt op de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, 

Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en deels de gemeenten Halle en Sint-Pieters-Leeuw. 

Er wordt werk gemaakt van een landschapsstudie die dient ter ondersteuning van de 

provinciale gebiedsgerichte werking rond hernieuwbare energie in het Pajottenland 

en het strategisch project Pajottenland. 

Het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ wil onderzoeken hoe we 

hernieuwbare energie kunnen inpassen in het Pajotse landschap, waar het goed leven 

en beleven is en blijft voor iedereen. Vertrekkend vanuit het landschap als basis 

wordt er ingezet op drie pijlers: ruimte voor hernieuwbare energie, kernversterking 

en klimaatadaptieve open ruimte. 

 

Cultuur en bibliotheek 

20. Vrije Tijd – Deelname gemeente Lennik aan de werking Cultuurregio Pajottenland & 

Zennevallei – Goedkeuring 

 

 



 

Toelichting 

Naar aanleiding van de brief van 25 maart 2019 van de Cultuurregio Pajottenland & 

Zennevallei over de toekomstige regiowerking hebben de meeste gemeentebesturen 

te kennen gegeven hier positief tegenover te staan. Met de brief van 29 april 2019 

wordt nu aan de betrokken gemeenten gevraagd om hun engagement formeel te 

bevestigen via een gemeenteraadsbesluit. 

 

Addendum 

21. Extra punt ingediend door raadslid Isabelle Duerinckx: Mogelijkheid tot inrichting 

hondenloopweide 

 

22. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Pensionering van  de korpschef 

 

23. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Sociale huisvesting - stand van zaken 

 

24. Extra punt ingediend door  raadslid Erik O: Werking adviesraden 

 

25. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Aanleg moerassen 

 

26. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Japanse Duizendknoop 

 

27. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Gemeenteschool 't Rakkertje: 

actuele uitgaven + stand van zaken 

 

28. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Voorstel tot 

dagbepaling gemeenteraadszitting 

 

29. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: optimalisatie wachtbekken ter 

hoogte van de sporthal 

 

30. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle over de modderstromen 

 

 

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. 


