
 

Bijeenroeping van de 

gemeenteraad  

 

 

Geachte, 

 

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de 

gemeenteraad op woensdag 22 januari 2020 om 20 uur en kondigt een bijkomend 

agendapunt 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 19-12-2019 

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. 

 

 

Financiën 

2. Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – Budget 2020 en 

gemeentelijke dotatie 2020 - Kennisname 

Toelichting 

De gemeentelijke dotatie van de zone wordt jaarlijks vastgesteld door de zoneraad 

op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken 

gemeenteraden.  Bij gebrek aan een dergelijk akkoord wordt de 

dotatie/verdeelsleutel van elke gemeente vastgesteld door de gouverneur. In de 

beslissing van de gouverneur van 10 december wordt de verdeelsleutel van de 

gemeentelijke dotatie voor het jaar 2020 aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant 

West voor Lennik vastgesteld op 1,637%.  De dotatie (gewone en buitengewone 

dienst) van de gemeente Lennik bedraagt voor het dienstjaar 2020 537 043,81 euro. 

 

 

Ruimtelijke Ordening 

3. Omgeving - Goedkeuring van gratis grondafstand bij een omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden – Kamstraat ZN - Dossier 2019/V13-a 

Toelichting 



 

De raad heeft kennis genomen van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden, ingediend op 2 december 2019 door mevrouw Lakhloufi Malika, wonende 

Assesteenweg 151 te 1750 Lennik voor een grond gelegen Kamstraat ZN te 1750 

Lennik, kadastraal bekend 1ste Afdeling Sectie A nummers 0277P; 

 

 

Patrimonium 

4. Patrimonium – Definitief besluit tot aankoop van het onroerend goed (onderhands) 

gelegen te Schapenstraat 38 - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad wordt in kennis gebracht van het schattingsverslag van het 

onroerend goed gelegen te Schapenstraat 38 te Sint-Martens-Lennik. Aan de raad 

wordt gevraagd om over te gaan tot de aankoop van dit onroerend goed. 

  

 

5. Vrije tijd - Reglement betreffende het gebruik en retributie op het huren van zalen 

en materiaal - Goedkeuring 

Toelichting 

Het reglement betreffende het gebruik van en retributie op het huren van zalen en 

materialen wordt aangepast. 

Hierin kan je de voorwaarden voor reservatie en huur van een zaal en/of materiaal 

en de geldende tarieven terugvinden. 

In dit reglement wordt de gemeentelijke infrastructuur (feestzaal JB tijdelijk niet 

beschikbaar door renovatiewerken) die ter beschikking wordt gesteld en het 

gemeentelijk materiaal (pijltjes, springkasteel worden eruit gehaald, bierbanken 

komen erbij) dat kan worden ontleend aangepast. 

De beachterreinen worden gratis voor erkende verenigingen. 

Verder wordt het reglement geactualiseerd (o.a. link om online te reserveren,...) en 

wordt er een vast wekelijks tijdstip toegevoegd voor het afhalen en terugbrengen 

van materiaal bij de Technische Dienst. 

 

 

Addendum 

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

van het GAS reglement 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoogachtend,  

 

 

De vervangend wnd. algemeen directeur, 

 

 

 

 

Chantal MUSCH 

 

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. 


