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 april 2021 aansluitend aan de zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn 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 YouTubekanaal 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 24 maart
2021
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 coronavirus
COVID-19 en de garantie van de dienstverlening naar de burger.

Ruimtelijke Ordening
4. Omgeving - Goedkeuring van de verlegging van het voetpad bij een
omgevingsvergunning
Sint-Elooistraat
Dossiernummer
2021O27-t
OMV_2021033902
Toelichting
De raad heeft kennis genomen van de ingediende omgevingsvergunning voor de
heraanleg van het voetpad ingediend op 24 februari 2021 door mevrouw Anaïs Nies
en mevrouw Irina De Knop, ingediend door Wim Van den Cruijce namens INTOPAXIOS BV voor een perceel gelegen Sint-Elooistraat en met als kadastrale
omschrijving (afd. 1) sectie E 512 C.
Secretariaat
5. Secretariaat - Vervangingsregeling algemeen directeur
Toelichting
De gemeenteraad voorziet in een regeling voor de vervanging van de algemeen
directeur indien die afwezig is wegens ziekte of verlof.
6. Secretariaat - Vervangingsregeling financieel directeur
Toelichting
De gemeenteraad voorziet in een regeling voor de vervanging van de financieel
directeur indien die afwezig is wegens ziekte of verlof.
7. Secretariaat - Beheersovereenkomst gemeente en OCMW Lennik
Toelichting
Sinds de invoering van het decreet lokaal bestuur werden er in het lokaal bestuur
Lennik reeds verschillende stappen ondernomen om de integratie gemeente en
OCMW uit te werken zodat we functioneren als één organisatie, ook al bestaat deze
nog steeds uit twee aparte juridische entiteiten.
De goedkeuring van een geïntegreerd organogram op de raad van juni 2020 was
hierin een belangrijke stap. Om deze werking op de werkvloer verder te
implementeren is het noodzakelijk om een beheersovereenkomst tussen gemeente
en OCMW goed te keuren.
Bescherming ecosystemen (dieren, bossen, biodiversiteit)
8. Milieu – Uitbreiding houtkanten en herstel vlonderpaden en brug – Toelichting en
aktename
Toelichting
Tijdens het winterseizoen 2020-2021 voerde Pro Natura en de groendienst van
gemeente Lennik heel wat werken uit in kader van houtkantenbeheer en
toegankelijkheid van groene ruimtes. De gemeenteraad neemt akte van de geleverde
inspanningen van de gemeente Lennik en aanvaard het herstel en uitbreiding van

aanplanting van houtkanten langsheen verschillende wegen van naburige
landbouwers alsook het herstel van de vlonderpaden, de wandelbrug en de
uitkijktoren.
Participatie in andere verenigingen en organisaties
9. Haviland - Gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 – Goedkeuring agenda
Toelichting
Haviland is een intergemeentelijke samenwerking met als missie om de sociale,
economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde te
bevorderen. Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker
waarborgen te verlenen bij de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt
de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring.
10. Haviland - Gewone algemene vergadering van 16 juni 2021 – Goedkeuring
statutenwijziging
Toelichting
Haviland is een intergemeentelijke samenwerking met als missie om de sociale,
economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde te
bevorderen. Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker
waarborgen te verlenen bij de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt
het voorstel tot statutenwijziging van Haviland aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
11. Fluvius OV - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26 mei 2021 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.
12. Zefier cvba - Gewone algemene vergadering op 10 juni 2021 - 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 gewone algemene
vergadering van Zefier cvba goed te keuren.

13. Havicrem- Bijzondere Algemene Vergadering op woensdag 9 juni 2021 om 18u30 Verlenging bestaansduur Havicrem - Goedkeuring agenda
Toelichting
Havicrem is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten en
de provincie Vlaams-Brabant dat het crematorium Daelhof te Zemst (Eppegem)
beheert. Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen
te verlenen bij de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda
van de bijzondere algemene vergadering van Havicrem aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring alsook de verlenging van de bestaansduur van Havicrem.
14. Havicrem - Gewone Algemene Vergadering op woensdag 9 juni 2021 om 19.00 uur
- Goedkeuring Jaarrekening 2020
Toelichting
Havicrem is het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten en
de provincie Vlaams-Brabant dat het crematorium Daelhof te Zemst (Eppegem)
beheert. Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen
te verlenen bij de(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda
van de gewone algemene vergadering van Havicrem aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring.
Addendum
15. Extra punt ingediend
bomenbeleidsplan

door

raadslid

Geert

De

Cuyper:

Milieu

–

Opstellen

16. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Buurtweg nr. 5 – Beslissing
Bestendige Deputatie dd. 04/02/2021
17. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Concessieovereenkomst
Sportcafé (zie ook bijlage ter info)
18. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag – Taalwetgeving – Gebruik van
nieuwe parkeermeters
19. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag – stopzetting van BTWbelastingplicht – college 8 maart 2021
20. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag – Openbare verkoop van
politiegebouw in Lennik
21. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Toegang tot chat – scheldwoord

22. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Fraudeonderzoek
buitenlandse eigendom – Besluit – Stemming
23. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Openbare Fietspompen
24. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Eigendom in het buitenland: geen
recht op sociale woning
BESLOTEN
Ruimtelijke Ordening
25. Samenstelling advies-schrijfgroep Omgeving - Goedkeuring
Toelichting
Onze samenleving evolueerde de afgelopen tijd enorm op vlak van burgerinitiatieven,
participatie en co-creatie. Om mee te gaan in deze trend, herbekeek Lennik ook de
werking van de adviesraden.
In de vernieuwde structuur van www.lennikaanzet.be is gestreefd naar een zo breed
mogelijke vorm van participatie. De evaluatie van de huidige werking en het
ontbinden van bestaande raden lag aan de basis van de lancering van onze nieuwe
structuur en ons vernieuwde online platform.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de advies-schrijfgroep Omgeving goed.

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.

