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 26 mei 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 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 28 april
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.

Financiën
4. 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 16 december 2020 wordt gewijzigd door de
bijkomende inschrijving van een nominatieve subsidie aan Flanders Classics t.b.v.
12.100 euro en een éénmalige kapitaalsubsidie aan de Rugby club Pajot t.b.v. 30.000
euro.
Burgerlijke stand & bevolking
5. Burgerlijke Stand - Huwelijksplechtigheden - Reglement - Goedkeuring
Toelichting
Graag de goedkeuring van de gemeenteraad van het aangepaste reglement
huwelijksplechtigheden. Voorstel om de huwelijken eventueel in open lucht te laten
plaatsvinden als de weersomstandigheden het toelaten.
Patrimonium
6. Patrimonium – Aankoop van rijkswachtkazerne gelegen Alfred Algoetstraat 75
kadastraal gekend 1ste afdeling sectie E nr. 0141/E/2
Toelichting
Het onroerend goed, gelegen te gelegen Alfred Algoetstraat 75 te 1750 LENNIK,
kadastraal gesitueerd onder afdeling 1, sectie E, nr. 0141 E2, met een vermoedelijke
oppervlakte van 409m² en eigendom van de Politiezone Pajottenland, Bruneaustraat
101 te 1755 GOOIK wordt online te koop aangeboden. Onder de in dit besluit
vastgestelde voorwaarden kan worden overgegaan tot het uitbrengen van één of
meerdere biedingen tot aankoop van dit onroerend goed.
Participatie in andere verenigingen en organisaties
7. TMVS - Algemene jaarvergadering op 15 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 algemene
jaarvergadering van TMVS goed te keuren.
8. Intradura - Gewone algemene vergadering 16 juni 2021 - Goedkeuring agenda
Toelichting
Intradura is een intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer
tussen 19 gemeenten in de westrand van de provincie Vlaams-Brabant. 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 Intradura aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
9. Fluvius West - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 21 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 algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West (voorheen Infrax West) goed
te keuren.
10. ERSV Vlaams-Brabant vzw - Buitengewone algemene vergadering op 23 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 buitengewone
algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant goed te keuren alsook goedkeuring
te geven aan het ontbindingsbesluit van het ERSV.
11. Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 18 juni 2021 Goedkeuring agenda + voordracht vertegenwoordiger op de (buitengewone)
algemene vergaderingen
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.
12. Riobra OV - Algemene vergadering tevens jaarvergadering op 29 juni 2021 Goedkeuring agenda + voordracht van de vertegenwoordiger(s) op de
(buitengewone) algemene vergaderingen
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 Riobra Opdrachthoudende Vereniging goed
te keuren.

13. vzw LOGO Zenneland (lokaal gezondheidsoverleg) – Verkiezing afgevaardigde en
plaatsvervanger
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 binnen LOGO Zenneland een afgevaardigde
en plaatsvervanger aan te duiden.
Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid
14. Omgeving - Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden voor 2 loten (halfopen bebouwing) op een perceel gelegen Kersestraat 25 Dossiernummer 2021/V01-a
Toelichting
De raad neemt kennis van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden, ingediend op 1 maart 2021 voor een grond gelegen Kersestraat 25,
kadastraal bekend (afd. 1) sectie G 7 A3 en (afd. 1) sectie G 7 B3 en keurt de gratis
grondafstand goed.
15. Omgeving - Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden voor 1 lot op een perceel gelegen Assesteenweg 151 - Dossiernummer
2021/V02-a
Toelichting
De raad heeft kennis genomen van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden, ingediend op 8 maart 2021 voor een grond gelegen Assesteenweg 151,
kadastraal bekend (afd. 1) sectie A 277 P en keurt de gratis grondafstand goed.
Vrije Tijd
16. Samenwerkingsovereenkomst Lichtspektakel Lampur
Toelichting
Baanbrekend Producties, de samenwerking van Axuma en BDF Projects, wenst in en
rond de periode van de herfstvakantie 2021 een evenement te organiseren in park
Groenenberg onder de naam Lampur. Lampúr is een outdoor belevingswandeling op
basis van een (licht)installatie in het Park Groenenberg op de grens tussen SintPieters-Leeuw en Lennik. Theater, muziek en dans zullen de lichtinstallaties
versterken tot een unieke beleving voor alle bezoekers. Er wordt een fictieverhaal
verteld, gebaseerd op lokale geschiedenis. Centraal staat Lampúr, de assistent van
landschapsarchitect Galoppin, die het hart van de Markiezin van het kasteel van
Gaasbeek wil veroveren met een gewaagd experiment. De organisatie doet een
beroep op lokale vrijwilligers, medewerkers en verenigingen om het evenement vorm
te geven en betrekt ook de lokale horeca, in samenspraak met de toeristische

diensten van beide gemeentes. De organisatie rekent op minimaal 8.000 bezoekers
aan het evenement, maar kan tot 1.500 bezoekers per avond ontvangen. Alle
afspraken hierover tussen de organisator Baanbrekend en de partners Lennik en SintPieters-Leeuw worden geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.
Addendum
17. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper:Nutsvoorzieningskasten Graffitikunstwerken
18. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: (her)aanleg grasplein ingang
Olmenpark
19. Extra
punt
ingediend
door
concessieovereenkomst Sportcafé

raadslid

Geert

De

Cuyper:

Hernieuwde

20. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag - Wet inzake overheidsopdrachten
van 17 juni 2016 (verschenen in Staatsblad van 14/7/2016 p 44219 – aanpassing 7
april 2019 Staatsblad 16/4/2019 p 38601)
21. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Sluikstorten en
betrapping met camera’s
BESLOTEN
Algemeen
22. Klacht van kandidaat selectieprocedure deskundige integrale veiligheid tegen het
resultaat van de schriftelijke proef - Kennisname antwoord Gouverneur
Toelichting
Volgens artikel 333 van het Decreet Lokaal Bestuur dient het antwoord van
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) op een klacht meegedeeld te worden aan de
gemeenteraad. De raadsleden nemen hier kennis van.

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.

