
 

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 april 2020 om 20 uur en kondigt bijkomende 

agendapunten aan. Deze zitting verloopt uitzonderlijk digitaal. 
 

 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

Algemeen 

1. digitale zitting van de gemeenteraad - goedkeuring 

Toelichting 

Wegens de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, 

verloopt de zitting van de gemeenteraad uitzonderlijk digitaal. 

 

2. Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering van 18-02-2020 

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. 

 

3. Secretariaat – Kennisname ontslag raadslid Gun Mignon 

Toelichting 

De raad neemt kennis van het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Gun 

Mignon. 

 

4. Secretariaat – Aanstelling en eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 

Toelichting 

Ingevolge het ontslag van de heer Gun Mignon wordt een nieuw raadslid 

aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging. 

 

5. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 

Toelichting 

Ingevolge het ontslag van de heer Gun Mignon en de aanstelling van een nieuw 

raadslid wordt een nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld. 

 

 



 

6. Maatregelen getroffen in het kader van de coronacrisis – Kennisname 

Toelichting 

De lijst met maatregelen getroffen in het kader van de coronacrisis liggen ter 

kennisname aan de raadsleden voor. 

 

Financiën 

7. Financiën - Meerjarenplan 2020-2025 - Opmerkingen toezichthoudende overheid - 

Kennisname 

Toelichting 

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de toezichthoudende 

overheid inzake het meerjarenplan 2020-2025. 

 

8. Financiën - Belasting op reclame- en aanplakborden en wegwijzers - Opheffing 

Toelichting 

Het belastingreglement van 21 november 2019 betreffende de belasting op 

reclame- en aanplakborden en wegwijzers wordt ingetrokken.  De maatregelen 

getroffen door de Nationale Veiligheidsraad en de regering ten gevolge van het 

coronavirus hebben dermate grote gevolgen voor bedrijven, winkels, café's, 

restaurants, zodat een intrekking van voorliggend belastingreglement aangewezen 

is. 

 

9. Financiën - Belastingreglement op standplaatsen op markten, kermissen, 

rommelmarkten en kermissen - Opheffing 

Toelichting 

Gelet op de opgelegde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad n.a.v. de 

coronacrisis, wordt het belastingreglement van 21 november 2019 op 

standplaatsen op markten, kermissen, rommelmarkten en boerenmarkten tijdelijk 

opgeheven met ingang van 01 juli 2020 tot 31 december 2020; 

 

10. Mobiliteit - Tijdelijke opheffing retributie betalend parkeren en blauwe zone - 

Bekrachtiging 

Toelichting 

Gelet op de maatregelen getroffen door de Nationale Veiligheidsraad n.a.v. de 

coronacrisis, wordt artikel 3, §1 en de artikelen 4 tot en met 6 van 

het retributiereglement van 19 december 2019 op het gebruik van het openbaar 

domein voor het parkeren van motorvoertuigen tijdelijk opgeheven en dit voor de 

duurtijd van de door de overheid genomen maatregelen.  

 

Sport 

11. Vrije tijd – Jaarrekening 2019 ilv sportregio Pajottenland  – Goedkeuring 

 



 

Toelichting 

Jaarrekening van de ILV Sportregio Pajottenland wordt ter goedkeuring voorgelegd 

aan de Gemeenteraad. 

 

Jeugd 

12. Oprichting projectvereniging jeugdregio Pajottenland 

Toelichting 

De besturen van de deelnemende gemeenten aan jeugdregio Pajottenland 

ondertekenen reeds per legislatuur een samenwerkingsovereenkomst waarin de 

deelnemers, doelstellingen, vergaderingen en financiën van jeugdregio Pajottenland 

zijn in opgenomen. Doordat de subsidiemogelijkheid bovenlokaal jeugdwerk zich 

aandient, stelt jeugdregio Pajottenland voor om de werking te officialiseren door 

een projectvereniging 'jeugdregio Pajottenland' op te richten. De oprichting van een 

projectvereniging is nodig om in aanmerking te komen voor de subsidie 

bovenlokaal jeugdwerk. 

 

Toerisme 

13. Samenwerkingsovereenkomst "Pajotse toerismepunten" 

Toelichting 

Het project Pajotse Toerismepunten gaat de troeven van de streek versterken, 

vanuit de 6 Pajotse Mobipunten. Er wordt een (e-)deelfietssysteem voorzien dat 

zowel toeristen, bezoekers als inwoners toelaat om comfortabel grotere afstanden 

af te leggen in de heuvelrijke streek. Bijkomend zal met een aangepast toeristisch 

infobord een startwijzer aangeboden worden, met visuele en naar digitale info over 

het Pajottenland, naar de fiets- en wandelroutes en bezoekwaardigheden. Op deze 

manier wordt er een win-win beoogd van toerisme en mobiliteit, dat een transitie 

naar aangename en duurzame verplaatsingen voor bezoekers en inwoners in de 

hand werkt. 

 

Secretariaat 

14. Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 12 juni 2020 - 

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 Iverlek goed te keuren. 

 

15. TMVS - Algemene jaarvergadering op 16 juni 2020 - 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. 

 

16. Fluvius OV - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 27 mei 2020 - 

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. 

 

17. Fluvius West (voorheen Infrax West) - Algemene vergadering tevens 

jaarvergadering op 19 juni 2020 - 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 West (voorheen Infrax West) goed 

te keuren. 

 

Veiligheid (politie/ brandweer) 

18. Algemeen politiereglement politiezone Pajottenland – Goedkeuring 

Toelichting 

Er dient een aanpassing te gebeuren van het reglement om de leeftijd van 16 jaar 

te brengen naar 14 jaar, teneinde een GAS-boete te kunnen opstellen aan 

minderjarigen die overlast plegen in de dorpskernen. 

 

Personeel 

19. Personeel – Intergemeentelijke samenwerking alternatieve gerechtelijke 

maatregelen – Samenwerkingsovereenkomst – Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met de stad Halle 

om de intergemeentelijke samenwerking van de dienst ‘Alternatieve Gerechtelijke 

Maatregelen’ te concretiseren. 

 

 

 



 

Addendum 

20. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Verhardingswerkzaamheden 

Buurtweg nr. 5 te St.M.Lennik 

 

21. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Gewestplannen Tomberg 

 

22. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Parkeren Tombergstraat: 

opheffing parkeerverbod 

 

23. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Speelplein De Ziener 

 

24. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Bossuitstraat 

 

25. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Ninoofsesteenweg 

 

26. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Verkoop Rijkswachtkazerne Lennik 

 

27. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Voorstel - oprichting 

werkgroep ‘post coronamaatregelen’ 

 

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. 


