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 1 juli 2020 en kondigt bijkomende agendapunten aan. De
gemeenteraad vindt aansluitend op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn
plaats om 20 uur.
De zitting gaat uitzonderlijk door in de danszaal van de Academie Peter Benoit,
Hendrik Ghijselenstraat 19.

Omwille van de veiligheids- en hygiënemaatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus zijn het
aantal beschikbare plaatsen voor het publiek beperkt. We vragen u om op voorhand in te schrijven via
secretariaat@lennik.be of telefonisch 02 531 02 00 voor 30 juni 2020.

AGENDA:
OPENBAAR
Goedkeuring vorige notulen en verslag
1. Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering van 27-05-2020
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.
Personeel
2. Personeel – Aanpassing organogram en personeelsformatie – Goedkeuring
Toelichting
Het decreet lokaal bestuur gaf aanleiding tot de integratie van gemeente en OCMW,
met een wijziging van het organogram tot gevolg. Het formaliseren van dit
organogram werd voorzien voor het tijdstip dat de meerjarenplanning voor het lokaal
bestuur was opgemaakt en goedgekeurd. Op die manier kan nu een geïntegreerd
organogram voor de ganse organisatie worden vastgelegd, dat bovendien tegemoet
komt aan de doelstellingen uit het meerjarenplan. Zo is de organisatie bestand tegen
toekomstige uitdagingen die op zijn pad komen.

3. Personeel - Delegatie bevoegdheid vaststellen organogram en personeelsformatie
Toelichting
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur heeft de
delegatiemogelijkheden verruimd. Bedoeling is om de beslissingen daar te leggen
waar ze de efficiëntie en de slagkracht van het lokaal bestuur versterken. Daarom
concipieert artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur de rol van de
gemeenteraad duidelijk als deze van het kaderstellend orgaan in de gemeente, dat
de beleidskeuzes maakt, strategische beslissingen neemt en op de hoofdlijnen stuurt.
Het decreet lokaal bestuur voorziet dus het organogram en de personeelsformatie
niet meer als een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Bijgevolg kunnen
deze gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.
Wonen en sociaal bindend objectief
4. Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Energiehuis 3WPLUS Goedkeuring
Toelichting
Het college van burgemeester en schepenen keurde de verderzetting van de
samenwerking met het Energiehuis 3Wplus Energie goed en legt dit voor aan de
gemeenteraad.
Financiën
5. Financiën - Jaarrekening 2019 - 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.
6. Financiën - Jaarrekening 2019 OCMW Lennik - Goedkeuring
Toelichting
De jaarrekening van het OCMW dient eerst te worden vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn. Daarna keurt de gemeenteraad de jaarrekening van het
OCMW goed, waardoor ze definitief vastgesteld is.
7. Financiën - Wijziging lijst van de nominatieve subsidies - Goedkeuring
Toelichting
Overeenkomstig artikel 41, §2, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur is de
gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het
toekennen van nominatieve subsidies. De lijst met nominatieve subsidies, zoals
vastgesteld in de gemeenteraad van 19 december 2019 wordt gewijzigd door
inschrijving van een éénmalige nominatieve subsidie aan het Rode Kruis LennikGooik t.b.v. 3 000 euro.

8. Financiën - Intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Iverlek - Goedkeuring
Toelichting
De raad van bestuur van Iverlek heeft in december 2019 beslist in te tekenen op
nieuwe aandelen Publi-T voor een totaal investeringsbedrag van EUR 11,99
miljoen. Ten einde de steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden te
participeren in deze investering en te genieten van de bijbehorende winsten, heeft
Iverlek beslist over te gaan tot de uitgifte van 561.843 nieuwe aandelen Apt. Aan de
gemeente Lennik worden nu 4.270 aandelen Apt aangeboden aan een eenheidsprijs
van EUR 21,34 per aandeelvoor een totaal bedrag van 91.121,80.
Erediensten
9. Erediensten - Kerkfabriek OLV Gaasbeek – Waarborgstelling overbruggingskrediet &
lening op lange termijn voor de renovatie kerkhofmuur
Toelichting
De gemeenteraad verklaart zich solidair borg te stellen tegenover Belfius bank
inzake het overbruggingskrediet en de lening aangegaan door de kerkfabriek OLV
Gaasbeek in het kader van het restauratiedossier ‘Renovatie kerkhofmuur’.
Gemeenteschool ' t Rakkertje
10. Gemeenteschool 't Rakkertje - Aanpassingen schoolreglement schooljaar 2020-2021
Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de jaarlijkse aanpassingen aan
schoolreglement OVSG 2020 - 2021 goed te keuren.
Algemeen
11. Organisatiebeheersing 2019 – Rapportering – Kennisname
Toelichting
Conform het decreet lokaal bestuur rapporteert de algemeen directeur jaarlijks aan
de gemeenteraad over de organisatiebeheersing.
Milieu
12. Milieu – Aanpassing retributie voor het gebruik van het gemeentelijk containerpark
geldig vanaf 7 juli 2020 – Goedkeuring
Toelichting
Om het sluikstorten van groenafval tegen te gaan, het handhaven tegen sluikstorten
van groenafval op openbaar domein beter te kunnen verantwoorden en de burgers
in Lennik aan te zetten om nog beter te sorteren wordt de retributie voor de aanvoer
van tuin- en snoeiafval naar het recyclagepark verlaagd van 0,16€/kg naar 0,08€/kg

Mobiliteit
13. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
betreffende het aanbrengen van parkeervakken - Gustaaf Van der Steenstraat Goedkeuring
Toelichting
Op de Gustaaf Van der Steenstraat worden 12 parkeervakken aangeduid op de
rijbaan.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen.
Patrimonium
14. Patrimonium - Vordering tot herstel kerkhofmuur Sint Kwintens Lennik - kennisname
Toelichting
Bij arrest van 20 januari 2020, aan de gemeente Lennik betekend op 27 mei 2020,
werd de gemeente veroordeeld tot het herstel in de oorspronkelijke staat van de
kerkhofmuur van Sint Kwintens Lennik. De muur en het portiek aan de kant van het
marktplein dienen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld. De werken dienen
uiterlijk op 28 juni 2020 te worden aangevangen en uiterlijk op 27 augustus 2020 te
zijn voltooid.

Erfgoed
15. Erfgoed - Weigering van de erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
- Kennisname
Toelichting
De Vlaamse regering geeft een negatief advies voor de oprichting van de
intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Pajottenland (Lennik-Herne-GooikPepingen).
Landbouw
16. Landbouw – Subsidiereglement erosie. Agromilieu - en klimaat - Goedkeuring
Toelichting
Ter voorkoming van erosie, bescherming van houtig erfgoed en bevordering van de
biodiversiteit in het agrarisch gebied en percelen in gebruik door landbouwers op het
gemeentelijk grondgebied van Lennik wordt een premie toegekend voor erkende
land- en tuinbouwers die vrijwillig maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het
milieu, het landschap en het klimaat.
In 2014,2016 en 2019 heeft gemeente Lennik heel wat tijd, geld en middelen besteed
om de modderoverlast na noodweer op te ruimen. Dit subsidiereglement moet ervoor
dat landbouwers structurele ingrepen zullen doen zodat op lange termijn de kosten
voor het opruimen van modder minder hoog zullen zijn en de vruchtbare en de
kostbare teelaarde op de velden blijft.

17. Landbouw – Ruilverkaveling Elingen (grondgebied Lennik) aanpassing natuurbeheer
– Toelichting en aktename
Toelichting
Gedurende tien jaar heeft het studiebureau voor biodiversiteit in opdracht van de
Vlaamse Milieumaatschappij monitoring gedaan in de ruilverkaveling Elingen. De
conclusie was dat het niet goed gaat met de akkervogels in de ruilverkaveling Elingen
en ook in de rest van Vlaanderen. De Vlaamse Landmaatschappij vraagt om het
beheer beter op te volgen en waar het kan percelen of perceelranden te beheren in
functie van het behoud van de verschillende typische akkervogels die de hele
ruilverkaveling nog rijk is.
Daarom heeft Pro Natura sinds begin dit jaar nog één extra VTE bijgekregen en zal
iemand van het regionaal landschap de planning en het beheer opvolgen samen met
de milieudienst van gemeente Lennik.
Het subsidiereglement dat ook op de agenda staat moet ervoor zorgen dat
landbouwers ook stroken kunenn inrichten in functie van akkervogels en hiervoor een
vergoeding krijgen.
Participatie in andere verenigingen en organisaties
18. Intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland – Wijziging statuten –
Goedkeuring
Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijzigingen in de statuten van de
intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland goed te keuren.
19. Intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland – Goedkeuring budget
Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het budget 2020 van de
intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland goed te keuren.
20. Intergemeentelijke
preventiedienst
Gezondheid
Pajottenland
–
Wijziging
huishoudelijk reglement en actieplan 2020-2025 – Kennisname
Toelichting
De gemeenteraad neemt kennis van de wijzigingen in het huishoudelijk reglement
en neemt kennis van het actieplan 2020-2025 van de intergemeentelijke
preventiedienst Gezondheid Pajottenland.

Addendum
21. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: werken aan feestzaal Jo Baetens
22. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Speelplein De Ziener (SintMartens-Lennik)
23. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Privacy – Informatica Lennik
24. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Veiligheid – Oprichting BIN
25. Extra punt ingediend door raadsleden Christel O en Erik O: Hemelwaterplan voor de
gemeente Lennik
26. Extra punt ingediend door raadslid Christel O: vraag i.v.m. de betaaltermijn van de
gemeente Lennik

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.

