
 

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 22 september 2021 aansluitend aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn, welke start om 20 uur, en kondigt bijkomende agendapunten aan. 

 

 

Deze zitting gaat opnieuw fysiek door in de vernieuwde feestzaal Jo Baetens, 

Alfred Algoetstraat 77, 1750 LENNIK. Alle geïnteresseerden zijn zonder 

voorinschrijving welkom op deze zitting.  

 
 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

Goedkeuring vorige notulen en verslag 

1. Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergaderingen van 23 juni 

2021 & 1 juli 2021 

Toelichting 

Overeenkomstig artikel 32 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, 

dienen de notulen en de zittingsverslagen van de vorige vergaderingen goedgekeurd 

te worden. 

 

Algemeen 

2. 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. 

 

3. Burgemeestersbesluit van 8 juli 2021 m.b.t. de mondmaskerplicht - Bekrachtiging 

Toelichting 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit burgemeester, genomen op 08 juli 2021, 

betreffende de mondmaskerplicht. 

 

4. Burgemeestersbesluit van 1 september 2021 m.b.t. de mondmaskerplicht - 

Bekrachtiging 

 

 



 

Toelichting 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit burgemeester, genomen op 1 september 

2021, betreffende de mondmaskerplicht. 

 

5. Klacht van raadslid Erik O tegen overtredingen wetgeving inzake 

overheidsopdrachten door het college van burgemeester en schepenen en de 

financieel directeur - 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. 

 

Financiën 

6. Financiën - Opvolgingsrapportering 2021 - Kennisname 

Toelichting 

In uitvoering van artikel 263 van het Decreet over het lokaal bestuur moet vóór het 

einde van de derde trimester een opvolgingsrapportering over het eerste semester 

gebeuren. De bedoeling van de opvolgingsrapportering is nu om een stand van zaken 

van de uitvoering van de prioritaire actieplannen aan de raad te rapporteren op basis 

van de vooropgestelde resultaten. 

 

Personeel 

7. Personeel - Aanpassing aan de rechtspositieregeling - Goedkeuring 

Toelichting 

Lokaal bestuur Lennik wil een geïntegreerde rechtspositieregeling voor haar 

personeelsleden. In deze rechtspositieregeling werden de nodige instrumenten 

voorzien om een toekomstgericht en duurzaam personeelsbeleid te voeren. 

 

8. Personeel - rechtspositieregeling voor personeel artikel 60 paragraaf 7 - goedkeuring 

Toelichting 

De rechtspositieregeling omvat de voornaamste regelingen voor het personeel, 

waaronder aanwervingsprocedures, evaluatiesystemen, vormingsbeleid, 

salarisschalen, verlofstelsels, e.d.. Het is raadzaam een aparte rechtspositieregeling 

te voorzien voor personeel tewerkgesteld via artikel 60. 

 

9. Personeel - Telewerkreglement - Goedkeuring 

Toelichting 

Het telewerkreglement wil het occasioneel telewerk in Lennik een vaste plaats geven 

in de organisatie. 

  

 



 

Milieu 

10. Milieu - Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de 

gemeente Lennik betreffende de uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake 

milieu en aanverwante thema’s – Goedkeuring 

Toelichting 

Om in de toekomst betere ondersteuning bij bepaalde projecten mogelijk te maken 

ondertekend het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst om beroep te 

kunnen doen op het 'Interprovinciaal Kenniscentrum voor milieu en aanverwante 

thema's". 

 

Aanpak klimaatverandering en hernieuwbare energie 

11. Omgeving – Eindrapport van de Landschapsstudie & Traject Landschapsvisie 2040 

“Opgewekt Pajottenland” – Goedkeuring 

Toelichting 

Op basis van een landschapsstudie en een participatief traject werd er een 

landschapsvisie uitgewerkt om hernieuwbare energie te integreren in het 

Pajottenland tegen 2040 en klimaatneutraal te worden. 

 

Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid 

12. Omgeving - Huishoudelijk reglement GECORO - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt onderstaand huishoudelijk reglement van de GECORO goed 

zoals vastgesteld in de zitting van de GECORO op 26 augustus 2021. 

 

Addendum 

13. Extra punt ingediend door raadslid Filip Rooselaers: Lokale overheidsopdrachten op 

maat van lokale handelaars en bedrijven 

 

14. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Plaatsen Zadenbib – 

Goedkeuring 

 

15. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Vlaanderen Feest ter 

gelegenheid van 11 juli 

 

16. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Aanstelling Lennikse advocaten 

in de procedures gevoerd voor of tegen de gemeente Lennik – lopende procedures: 

stand van zaken 

 

17. Extra punt ingediend door raadsleden Erik O en Karel Van Belle: Vraag – Openbare 

werken – Toestand wegennet 

 



 

 

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. 


