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 28 oktober 2020 om 20 uur en kondigt bijkomende
agendapunten aan.
Deze zitting verloopt uitzonderlijk digitaal omwille van de stijgende cijfers van
het coronavirus.

De gemeenteraad met aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn is live te volgen door naar de
YouTube pagina van de gemeente Lennik te gaan.

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 23 september
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 Anaïs Ringoet
Toelichting
De raad neemt kennis van het ontslag als gemeenteraadslid van mevrouw Anaïs
Ringoet.

4. Secretariaat – Aanstelling en eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek
geloofsbrieven
Toelichting
Ingevolge het ontslag van mevrouw Anaïs Ringoet 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 mevrouw Anaïs Ringoet en de aanstelling van een nieuw
raadslid wordt een nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld.
Erediensten
6. Financiën – Erediensten budgetwijziging 1 2020 – Sint-Kwintinus - Akteneming
Toelichting
Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het
bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad
hiervan akte. De budgetwijziging 1 2020 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus wordt
thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.
7. Financiën – Erediensten budget 2021 - Akteneming
Toelichting
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan
akte. Het budget 2021 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, SintKwintinus, Sint-Ursula en Sint-Martinus wordt thans ter akteneming aan de
gemeenteraad voorgelegd.
Ruimtelijke Ordening
8. Omgeving - Goedkeuring van gratis grondafstand bij een omgevingsvergunning voor
het verkavelen van gronden – Frans Van Der Steenstraat ZN en Diepenbroekstraat
ZN - Dossier 2020/V04-a
Toelichting
De raad neemt kennis van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden, ingediend op 25 juni 2020 door Filip Branckaert, gevestigd
Edingsesteenweg 119 b te 1755 Gooik voor een grond gelegen Frans Van Der
Steenstraat ZN en Diepenbroekstraat ZN te 1750 Lennik, kadastraal bekend 1 ste
Afdeling Sectie E nummers 0312X en 0309G en keurt de gratis grondafstand goed.

Milieu
9. Milieu – Indiening van een subsidiedossier voor de aankoop van terreinen voor de
vergroening rondom twee woonkernen van gemeente Lennik met als titel “groen
hoefijzer tussen twee dorpskernen”- Goedkeuring
Toelichting
Het gemeentebestuur wil tijdens deze legislatuur de natuurwaarde rondom de
woonkern van Sint-Kwintens-Lennik en langs Sint-Martens-Lennik gevoelig
verbeteren en d biodiversiteit verhogen. Eveneens wil men meer toegankelijk groen
waar inwoners tot rust kunnen komen. Daarom dient het gemeentebestuur een
subsidieaanvraag in bij het agentschap voor Natuur en Bos om met subsidies van de
Vlaamse Overheid enkele strategisch gelegen percelen te kunnen verwerven en
nadien zullen worden ingericht.
Mobiliteit
10. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
m.b.t. de gemeenteweg Illingenstraat - Goedkeuring
Toelichting
Om de verkeersveiligheid voor fietsers ter hoogte van het kruispunt Illingenstraat en
Frans van der Steenstraat te verhogen wordt er in de Ilingenstraat op het kruispunt
met de Frans van der Steenstraat een stopstreep en stopbord aangebracht.
11. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
m.b.t. de voorrangsregeling Scheestraat - Goedkeuring
Toelichting
Naar aanleiding van de vraag van het lokaal bestuur Dilbeek tot het invoeren van een
voorrangsweg op de Scheestraat wordt er in de zijstraten van de Scheestraat op het
grondgebied met Lennik ingevoerd dat er voorrang verleend moet worden aan het
verkeer op de Scheestraat.
Secretariaat
12. Iverlek - Buitengewone algemene vergadering op 8 december 2020 - Goedkeuring
agenda, statutenwijziging, wijziging van voorwerp
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 buitengewone
algemene vergadering van Iverlek goed te keuren.

13. TMVS - Buitengewone algemene vergadering op 8 december 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 buitengewone
algemene vergadering van TMVS goed te keuren.
14. Fluvius West (voorheen Infrax West) - Buitengewone Algemene Vergadering op 10
december 2020 - Goedkeuring agenda, statutenwijziging en wijziging van voorwerp
(doel)
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 buitengewone
algemene vergadering van Fluvius West (voorheen Infrax West) goed te keuren.
15. Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering op 9 december 2020 - Goedkeuring
agenda, statutenwijzigingen
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.
Sociale Dienst
16. COVID-19: Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen - Goedkeuring
Toelichting
De Vlaamse regering geeft het lokaal bestuur de mogelijkheid om subsidies aan te
vragen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
In het besluit dient de raad:
 de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en lokale handelszaken op
basis van de plaatselijke noden te definiëren en motiveren
 de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning en
het gebruik en de validering van de bonnen te bepalen
Addendum
17. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Bermmoestuin - pilootproject

18. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Uitkijktoren Kesterheide
19. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Glasbollen Eizeringen
20. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Examencommissie “Deskundige integrale
veiligheid”
21. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Website Gemeente Lennik

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.

