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 november 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 17-10-2019
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. Secretariaat – Beëindiging van de verhindering van mevrouw Lien De Slagmeulder –
Aktename
Toelichting
De raad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering als raadslid
van mevrouw Lien De Slagmeulder.
3. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden
Toelichting
Mevrouw Lien De Slagmeulder wordt terug toegevoegd op de ranglijst van de
raadsleden. De rangorde van de raadsleden wordt opnieuw vastgesteld.
4. Wijk-Werken - Toelichting door coördinator Marleen Wynant
Toelichting
Coördinator Wijk-werken, mevrouw Marleen Wynant geeft een toelichting over de
werking van het Wijk-werken Pajottenland.
5. Toelichting resultaten Lennik aan zet
Toelichting
De heer Staf Aerts van de firma Levuur geeft een toelichting over de resultaten van
het participatieproject "Lennik aan zet".
6. Voorstel data gemeenteraden en aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn 2020

Toelichting
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van de voorzitter op welke dagen
de gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn samen komt
om te vergaderen in 2020.
Financiën
7. Financiën - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein
Toelichting
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2020-2022 de retributie gevestigd op
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goed.
8. Financiën - Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken Goedkeuring
Toelichting
Aan de raad wordt een algemeen belastingreglement voorgesteld voor het afleveren
van de administratieve stukken van de dienst bevolking, milieu en ruimtelijke
ordening (omgeving).
9. Financiën - Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen Goedkeuring
Toelichting
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2020-2025 de belasting op de banken daarmee gelijkgestelde instellingen goed.
10. Financiën - Belasting op reclame- of aanplakborden en wegwijzers - Goedkeuring
Toelichting
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2020-2025 de belasting op reclame- of
aanplakborden en wegwijzers goed.
Ruimtelijke Ordening
11. Omgeving - Goedkeuring van gratis grondafstand bij een omgevingsvergunning voor
het verkavelen van gronden – Langestraat ZN (tussen nr. 53a en 55) - Dossier
2019/V11-a
Toelichting
De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens
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.

Burgerlijke stand & bevolking
12. 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
13. 3WPlus - Oprichting overlegorgaan in functie van het bestuderen van de
samenwerkingsmogelijkheden en de oprichting van een dienstverlenende vereniging
in de beleidsdomeinen
Toelichting
De huidige structuur van 3Wplus - onder de vorm van een aantal vzw's - is aan
herziening toe. Het is de ambitie om 3Wplus om te vormen tot een dienstverlenende
vereniging (hiernagenoemd DV). De DV 3Wplus met als baseline 'Wonen, Werken en
Welzijn in Halle-Vilvoorde' zou de huidige werking van de groep 3wPlus verder zetten
binnen de beleidsdomeinen werk, welzijn, wonen, energie en klimaat, kinderopvang
en sociale economie.
14. Haviland - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019 –
Goedkeuring agenda
Toelichting
Haviland is een intergemeentelijke samenwerking met als missie om de sociale,
economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde te
bevorderen. Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker
waarborgen te verlenen bij de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt
de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring.
15. Fluvius - Buitengewone algemene vergadering op 10 december 2019 - Goedkeuring
agenda
Toelichting
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden,
wordt aan de gemeenten gevraagd om de agendapunten van de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging goed
te keuren.
16. Iverlek - Buitengewone algemene vergadering op 17 december 2019 m.b.t.
goedkeuring agenda, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat
Toelichting

De opdrachthoudende vereniging Iverlek, welke deel uitmaakt van Fluvius, is een
distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas. Binnen het kader om de
gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de(
intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van Iverlek aan de gemeenteraad voorgelegd
ter goedkeuring.
17. TMVS - Buitengewone algemene vergadering op 10 december 2019 - Goedkeuring
agenda
Toelichting
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden,
wordt aan de gemeenten gevraagd om de agendapunten van de algemene
jaarvergadering van TMVS goed te keuren.
18. Intradura - Statutaire buitengewone algemene vergadering op 18 december 2019 Goedkeuring agenda
Toelichting
Intradura is een intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer
tussen 19 gemeenten in de westrand van de provincie Vlaams-Brabant. Binnen het
kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij
de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda van de statutaire
gewone algemene vergadering van Intradura aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
19. Havicrem- Buitengewone algemene vergadering op 11 december 2019 - Goedkeuring
agenda
Toelichting
Havicrem is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten en
de provincie Vlaams-Brabant dat het crematorium Daelhof te Zemst (Eppegem)
beheert. Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen
te verlenen bij de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda
van de buitengewone algemene vergadering van Havicrem aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring.
Personeel
20. Personeel - Openstelling 1 statutaire betrekking van algemeen directeur Goedkeuring
Toelichting
De gemeenteraad keurt de openstelling van 1 statutaire betrekking van algemeen
directeur goed.

Openbare werken
21. Grondgebiedszaken - Inbreng ‘verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen’,
aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Iverlek en
kennisneming bijhorend reglement - Goedkeuring
Toelichting
Er wordt voorgesteld om de per 1 januari 2020 bestaande verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen openbare verlichting in te brengen bij de
distributienetbeheerder. Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen openbare verlichting die zich situeren op of langs de
openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die toebehoren aan de
gemeente zelf.
Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen openbare verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt
een waardering van deze installaties. Na inbreng komen alle nieuwe investeringen
dus ten laste van de DNB en in haar volle eigendom als activa. Het ingeschatte
bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 2019-2030
bedraagt 1.148.610 euro.
Markten en ambulante handel
22. Beleidsondersteuning & dienstverlening – Algemeen reglement op de ambulante
activiteiten en kermissen op de openbare markt en op het openbaar domein Goedkeuring
Toelichting
De organisatie van de ambulante en kermisactiviteiten is sinds 1/7/2014 een Vlaamse
bevoegdheid.
De nieuwe Vlaamse regelgeving aangaande de ambulante handel (BS 29/05/2017)
biedt heel wat mogelijkheden op het gebied van lokale autonomie en maatwerk.
Aangezien onze gemeente tot op heden niet beschikt over een ‘algemeen reglement’
vindt het bestuur het opportuun om gebruik te maken van deze regelgeving om de
ambulante handel en kermissen in Lennik beter af te stemmen op haar wensen en
mogelijkheden en te beschikken over een referentiedocument in geval van
onduidelijkheid of betwisting.
Dit reglement werd gebaseerd op het modelreglement dat ter beschikking wordt
gesteld door het ‘Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen’.
23. Beleidsondersteuning - Retributiereglement op standplaatsen
kermissen, rommelmarkten en boerenmarkten – Goedkeuring
Toelichting
Het bestaande retributiereglement vervalt op 01/01/2020.

op

markten,

Er werd op basis van het bestaande retributiereglement en op basis van het nieuwe
algemeen reglement een nieuw retributiereglement opgesteld dat volgende nieuwe
elementen bevat :
 Voor de wekelijkse markt : “vaste standplaats versus losse plaats”
o alle marktkramers, die een vaste standplaats wensen, worden
gefactureerd volgens het principe van een abonnement (12
maanden). De facturatie gebeurt in twee delen - aan het begin van
elk semester.
o de ‘losse plaats’ kan wekelijks ad random ingenomen worden :
dubbele prijs tov abonnementen.
 Voor de kermiskramers : “elektriciteit”
o gezien de ingroening van een gedeelte van de markt zal het in de
toekomst niet meer mogelijk zijn voor de foorkramers om gebruik te
maken van generatoren voor de opwekking van de benodigde
elektriciteit (wel 1 uitzondering).
Hierdoor worden de foorkramers verplicht zich aan te sluiten op de
elektriciteitsvoorzieningen van de gemeente.
Dit elektriciteitsverbruik dient door de gemeente doorgerekend te worden aan de
foorkramers.
Om deze facturatie transparant en beheerbaar te houden, heeft het bestuur ervoor
gekozen om te werken met vaste bedragen in functie van het type aansluiting dat
gevraagd wordt. De berekening van deze vaste bedragen is beschikbaar in bijlage.

Addendum
24. Extra punt ingediend door raadslid Chris De Moyter: Boekstart project
25. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: MOBILITEIT – Onderstraat
26. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: SPEELTUIN – DE ZIENER
(St.M.Lennik) – herplaatsen speeltoestellen
27. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Veiligheid – Reflecterende huisnummers
28. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Veiligheid – Voorstel gezamenlijke
aankoop
29. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Werfinrichting – werken Schapenstraat
30. Extra punt ingediend door raadslid Gun Mignon: status projecten gemeente Lennik

31. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: het gratis ter beschikking stellen
van rattengif aan de Lennikse inwoner

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.

