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 23 juni 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.
Het
burgemeesterbesluit wordt bij deze bekrachtigd.
2. Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 26 mei
2021
Toelichting
Overeenkomstig artikel 32 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017,
worden de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering goedgekeurd.
Punten met sprekers
3. Politiezone Pajottenland - Historiek en stand van zaken nieuwbouw - Toelichting
Toelichting
De korpschef, de heer Philippe Annys geeft een toelichting betreffende de historiek
en de stand van zaken van de nieuwbouw van het politiehuis.
4. Havicrem - Toelichting door raadslid An Lovato

Toelichting
Als lid van de raad van bestuur wenst raadslid, mevrouw An Lovato een toelichting
te geven over de intercommunale Havicrem.
5. 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
6. Financiën - Jaarrekening 2020 (gemeente) - Vaststelling
Toelichting
De jaarrekening 2020 is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- &
beheerscyclus en bestaat uit de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting.
Het komt de gemeenteraad toe om haar deel van de jaarrekening 2020 vast te
stellen.
7. Financiën - Jaarrekening 2020 (OCMW) - Goedkeuring
Toelichting
De jaarrekening 2020 is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- &
beheerscyclus (BBC2020). Het komt de gemeenteraad toe om het deel van de
jaarrekening 2020 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn goed te
keuren. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief
vastgesteld.

Erediensten
8. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede rekening 2020 - advies
Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2020 van de kerkfabriek van
Sint-Gertrudis-Pede gunstig te adviseren.

9. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening 2020 - Advies
Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2020 van de kerkfabriek
O.L.Vrouw Gaasbeek gunstig te adviseren.

10. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2020 - Advies

Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2020 van de kerkfabriek
Sint-Kwintinus gunstig te adviseren.
11. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2020 - Advies
Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2020 van de kerkfabriek van SintMartinus gunstig te adviseren.
12. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2020 - Advies
Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2020 van de kerkfabriek
Sint-Ursula gunstig te adviseren.
Personeel
13. Personeel - Deontologische code voor personeel - Goedkeuring
Toelichting
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en raad
maatschappelijk welzijn een deontologische code voor personeel vastleggen.

voor

Gemeenteschool ' t Rakkertje
14. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassingen schoolreglement 2021-2022 Goedkeuring
Toelichting
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld. Aan
de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd.
15. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Nieuwe cyclus scholengemeenschap - Goedkeuring
Toelichting
De huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap ‘De Pajot’ 2014 - 2020, wordt
met zes schooljaren verlengd vanaf 1 september 2020. De gemeenteraad geeft haar
goedkeuring.
Milieu
16. Milieu – Actieplan erosie naar aanleiding van water en modderoverlast door
wolkbreuk op vrijdag 4 juni 2021 - Kennisname
Toelichting
De gemeenteraad neemt kennis van het actieplan erosie dat naar aanleiding van de
water- en modderoverlast door de wolkbreuk van vrijdag 4 juni 2021 verder werd
aangevuld.

Mobiliteit
17. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
betreffende de Molenweg te 1750 Lennik - Goedkeuring
Toelichting
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer betreffende de Molenweg goed.
18. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
betreffende de Langestraat te 1750 Lennik – Goedkeuring
Toelichting
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer betreffende de Langestraat te 1750 Lennik goed.
Jeugd
19. Vrije tijd - Aanpassing statuten projectvereniging jeugdregio Pajottenland Goedkeuring
Toelichting
Na overleg met de aangestelde boekhouder blijkt dat er best nog een aantal zaken
worden aangepast in de statuten. De term 'maatschappelijk kapitaal' zal vervangen
worden door werkingsbijdrage.

Patrimonium
20. Vrije tijd - Reglement betreffende het gebruik en retributie op het huren van zalen
en materiaal - 23-06-2021 - Goedkeuring
Toelichting
Het reglement betreffende het gebruik van en retributie op het huren van zalen en
materialen wordt aangepast. Hierin kan je de voorwaarden voor reservatie en huur
van een zaal en/of materiaal en de geldende tarieven terugvinden.
De gemeentelijke infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld wordt uitgebreid
met de gerenoveerde feestzaal JB en een aparte judozaal vanaf september 2021.
Aangezien er grondig werd gerenoveerd aan de feestzaal en de keuken, worden de
tarieven herbekeken en aangepast. Verder wordt het reglement geactualiseerd
conform de huidige situatie.
21. Patrimonium – Onderhandse 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 werd via openbare verkoop aangeboden. Het bod dat uitgebracht
werd door de gemeente Lennik werd niet aanvaard door de politieraad en de
gemeenteraad neemt hiervan kennis. De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring
om tot een overeenkomst te komen zodat dit zou kunnen leiden tot een onderhandse
aankoop van het onroerend goed.
Organisatie
22. Organisatiebeheersing – Vaststelling kader organisatiebeheersing 2021 - 2025 Goedkeuring
Toelichting
Het komt de raad toe, het kader van organisatiebeheersing 2.0 voor 2021- 2025
goed te keuren.
23. Organisatiebeheersing - Rapportering 2020 - Kennisname
Toelichting
De raad neemt kennis van de jaarlijkse rapportage in verband met de actiepunten
organisatiebeheersing 2020.
Addendum
24. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Bibliotheek: inschrijving op
Project Leeshelden
Toelichting
Raadslid Geert De Cuyper dient een extra agendapunt in mbt een voorstel tot
beslissing om deel te nemen aan het project "Leeshelden".
25. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Sint-Martens-Lennik – Buurtweg
98: onderhoud en aanpassing van de wegbedding
Toelichting
Raadslid Geert De Cuyper dient een extra agendapunt in m.b.t. het voorstel om over
te gaan tot de (her)aanleg van de wegbedding van Buurtweg 98 in Sint- MartensLennik.
26. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: herstel Buurtweg 5
Toelichting
Raadslid Geert De Cuyper dient een extra agendapunt in en stelt een aantal vragen
m.b.t. het herstel van Buurtweg nr. 5.
27. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag – Ingaan op verzoek van Minister
van Binnenlandse Zaken

Toelichting
Raadslid Erik O dient een extra agendapunt in waarbij hij zich de vraag stelt of men
ingaat op de vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden om
binnen de kortste termijn wat doen aan de huisnummers in Lennik.
28. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Vraag: Taalgebruik in
het vaccinatiecentrum in Gooik
Toelichting
Raadslid Kristien Van Vaerenbergh dient een extra punt in waarin ze vragen stelt
m.b.t. het promofilmpje in het vaccinatiecentrum.
29. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Franstaligheid in Lennik
Toelichting
Raadslid Filip Rooselaers dient een extra punt in waarin hij vragen stelt m.b.t. het
gebruik van de Franstalige taal in Lennik.

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.

