
 

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 27 januari 2021 om 20 uur en kondigt bijkomende 

agendapunten aan. 

 

 

Deze zitting verloopt uitzonderlijk digitaal omwille van de strenge maatregelen 

met betrekking tot de coronapandemie. 
 

De gemeente beschikt over een platform om virtuele vergaderingen te organiseren (Microsoft Teams). 
Iedere burger/ geïnteresseerde kan de vergadering digitaal volgen via een livestream op het YouTube-
kanaal van de gemeente Lennik. 
 
 

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 het zittingsverslag van de vergadering van 16 

december 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. Maatregelen getroffen in het kader van de coronapandemie - Kennisname 

Toelichting 

De raadsleden nemen kennis van de specifieke maatregelen getroffen in de gemeente 

Lennik naar aanleiding van de beperking van de verspreiding van het cornonavirus 

COVID-19 en de garantie van de dienstverlening naar de burger. 

 

4. Definitieve nota gouverneur betreffende regiovorming na bevraging van de 

gemeenten - Kennisname 

 



 

 

Toelichting 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van de het finaal advies m.b.t. regiovorming 

van de provinciegouverneur, de heer Jan Spooren aan de Vlaamse Regering. 

 

5. Resolutie inzake Brusselse stadstol voor de gemeenteraad 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de resolutie goed te keuren inzake de 

Brusselse stadstol. Lennik wenst zich te verzetten tegen de eenzijdige 

belastingverhoging die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een stadstol en 

kilometerheffing wil opleggen aan onze pendelaars. 

 

Financiën 

6. Financiën - Goedkeuring jaarrekening 2019 - Kennisname 

Toelichting 

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de heer gouverneur 

betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019.  

 

7. Grondgebiedzaken - Premiebesluit gescheiden afvoersysteem op privédomein - 

Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeente Lennik betaalt tot op heden een forfaitaire premie van € 500,- uit aan 

de eigenaar van een bestaande woning die de riolering op privé-terrein afkoppelt.  Dit 

conform de voorwaarden die vastgelegd zijn in het 'gemeentelijk reglement 

betreffende afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande 

woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele 

waterzuiveringsinstallaties', zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 

november 2013. In ditzelfde reglement worden modaliteiten geregeld aangaande de 

plaatsing van IBA's. 

Door de overdracht van de riolering naar Fluvius (Riobra), wordt door Fluvius de 

mogelijkheid geboden om de afhandeling van deze premies (zowel administratief als 

de uitbetaling ervan) door Fluvius te laten uitvoeren.  De uitbetaalde premies blijven 

echter ten laste van de gemeente, maar deze heeft daarbij de keuze tussen twee 

mogelijkheden : 

- de uitbetaalde premies worden in mindering gebracht van het gemeentelijk 

investeringsfonds; 

- de premies worden doorgefactureerd aan de gemeente. 

Verder worden ook alle modaliteiten aangaande IBA's voortaan door Fluvius 

opgevolgd conform de modaliteiten die op de web-site van Fluvius gepubliceerd zijn. 

 

 



 

Mobiliteit 

8. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer 

m.b.t. gemeenteweg – Hondenstraat - Goedkeuring 

Toelichting 

De Hondenstraat wordt voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, 

voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs. 

 

 

Veiligheid (politie/ brandweer) 

9. Zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant West houdende 

maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke 

inrichtingen - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening goed van de Brandweerzone 

Vlaams-Brabant West houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van 

brand in publiek toegankelijke inrichtingen. 

 

10. Zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant West houdende 

maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt de zonale politieverordening goed van de Brandweerzone 

Vlaams-Brabant West houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing 

bij evenementen. 

 

 

Participatie in andere verenigingen en organisaties 

11. 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. 

 

12. Intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland – actieplan 2021 – 

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. 

 

13. Opdrachthoudende vereniging Riobra - Voordracht van kandidaat-lid voor het 

regionaal bestuurscomité (rbc) 

 



 

 

Toelichting 

Doordat de gemeente recent is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging 

Riobra, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een kandidaat-lid voor te dragen 

voor het regionaal bestuurscomité van de opdrachthoudende vereniging Riobra. 

 

 

Addendum 

14. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: keuze burgemeestersjerp 

 

15. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: opstellen Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan kern Sint-Martens-Lennik 

 

16. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: 755 dagen zonder vernieuwde 

adviesraden: stand van zaken oprichting + toekomst LENNIK AAN ZET 

 

17. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: parkeerbeleid – Parkeerbeleid centrum 

Sint-Martens-Lennik 

 

18. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag -brandweerkazerne centrum 

 

19. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Huwelijk 

 

20. Extra punt ingediend door raadslid Lien De Slagmeulder: Huisvuilophaling 

 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

De algemeen directeur, 

 

 

 

 

Anaïs NIES 

 

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. 


