
 

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 oktober 2021 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 vergadering van 22 

september 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. 

 

Punten met sprekers 

2. Omgeving – Rapport en ontwerpbeheerplannen houtig erfgoed in Lennik – 

Kennisname 

Toelichting 

Eind 2019 en begin 2020 werd er een rapport gemaakt over het houtig erfgoed in 

Lennik met daarin de toestand van de bomen. 

Inmiddels werden er voor 3 van de 6 locaties ontwerpbeheerplannen gemaakt en zijn 

de andere 3 in opmaak. 

Aan de hand van een korte presentatie krijgen de gemeenteraadsleden een beter 

inzicht in de toestand van de bomen en de acties die nodig zijn om de standplaats en 

vitaliteit van de bomen te verbeteren. 

 

Algemeen 

3. Secretariaat - Ereteken van de Arbeid - Kennisname 

Toelichting 



 

De gemeenteraad neemt kennis van het brevet "gouden ereteken in de sector 

Diergeneeskunde" op naam van de heer Piet Vanthemsche. 

 

Financiën 

4. Financiën - Kasreglement - Goedkeuring 

Toelichting 

In voorliggend kasreglement worden de algemene modaliteiten vastgesteld rond de 

aanstelling van (hoofd)kassaverantwoordelijken en provisiehouders door de 

algemeen directeur en het gebruik ervan en controle op deze kassa’s/provisies.  De 

bestaande reglementen binnen de gemeente en het OCMW van resp. 26 november 

2007 en 27 april 2010 worden vooreerst aangepast aan het decreet lokaal bestuur 

en worden tevens op elkaar afgestemd.  Zodanig kan er gewerkt worden met één 

uniform kasreglement voor het Lokaal bestuur Lennik. 

 

5. Financiën - Rapportering over het debiteurenbeheer/overzicht openstaande fiscale en 

niet-fiscale vorderingen - Kennisname 

Toelichting 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over het debiteurenbeheer/overzicht 

openstaande fiscale en niet-fiscale vorderingen. 

 

Erediensten 

6. Financiën - Erediensten budgetwijziging 2021 Gaasbeek - Akteneming 

Toelichting 

Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het 

bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad 

hiervan akte. De budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Gaasbeek wordt thans ter 

akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

  

 

7. Financiën - Erediensten budgetwijziging 2021 Sint-Kwintinus - Akteneming 

Toelichting 

Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het 

bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad 

hiervan akte. De budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus wordt thans 

ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

8. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2021 Sint-Gertrudis – Akteneming 

Toelichting 

Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag 

opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan 



 

akte. De budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter 

akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

9. Financiën – Erediensten budgetwijziging 1 2021 Sint-Martinus - Akteneming 

Toelichting 

Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het 

bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad 

hiervan akte. De budgetwijziging 1 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt 

thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Wonen en sociaal bindend objectief 

10. Wonen - advies over het vormen van één woonmaatschappij 

Toelichting 

De gemeenteraad adviseert aan minister Diependaele met betrekking tot het vormen 

van één woonmaatschappij. 

 

 

ICT 

11. Informatica - intrekking beheersoverdracht bij Iverlek voor de activiteit Fluvius GIS 

Toelichting 

De intrekking van de beheersoverdracht Fluvius GIS wordt voorgelegd ter 

goedkeuring. 

 

 

Aanpak klimaatverandering en hernieuwbare energie 

12. Omgeving - Ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact - Goedkeuring 

Toelichting 

Door de ondertekening van het energie- en klimaatpact van de Vlaamse regering kan 

het gemeentebestuur meer financiële middelen krijgen en deze gebruiken voor de 

uitvoering van klimaatvriendelijke realisaties. 

 

 

Bouw- en milieuvergunningen 

13. Omgeving - goedkeuring van gratis grondafstand bij een omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden - Luitenant Jacopsstraat 91 - dossier 2020/V10-A 

Toelichting 

Het onroerend goed, gelegen te gelegen Assesteenweg 121 te 1750 Lennik, 

kadastraal bekend sectie A nrs 212b en 112v, met een oppervlakte van 19a 

39ca wordt aangekocht. De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed. 

 

 



 

Patrimonium 

14. Patrimonium – Onderhandse aankoop van woning Assesteenweg 121 te 1750 Lennik, 

kadastraal bekend sie A nrs 212b en 112v, met een oppervlakte van 19a 39ca. 

Toelichting 

Het onroerend goed, gelegen te gelegen Assesteenweg 121 te 1750 Lennik, 

kadastraal bekend sie A nrs 212b en 112v, met een oppervlakte van 19a 39ca wordt 

aangekocht. De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed. 

 

 

Participatie in andere verenigingen en organisaties 

15. Haviland - Buitengewone algemene vergadering van 8 december 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 buitengewone algemene vergadering van Haviland door de 

gemeenteraad goedgekeurd. 

 

16. Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering op 6 december 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 Fluvius Opdrachthoudende Vereniging goed te keuren. 

 

17. Iverlek - Buitengewone algemene vergadering op 10 december 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 Iverlek goed te keuren. 

 

 

Integrale veiligheid 

18. Integrale veiligheid - Tuinreglement - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt het tuinreglement goed. 



 

 

 

Addendum 

19. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Mobiliteit – Koestraat - 

Maatregelen tot verbetering van de verkeersveiligheid - Goedkeuring 

Toelichting 

Raadslid Geert De Cuyper dient een extra agendapunt in m.b.t. maatregelen tot 

verbetering van de verkeersveiligheid in de Koestraat en vraagt om zijn voorstel van 

beslissing goed te keuren. 

 

20. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Mobiliteit – Schapenstraat - 

Opheffing proefproject + nieuwe verkeersmaatregelen – Goedkeuring 

Toelichting 

Raadslid Geert De Cuyper dient een extra agendapunt in m.b.t. opheffing 

proefproject + nieuwe verkeersmaatregelen in de Schapenstraat en vraagt om zijn 

voorstel van beslissing goed te keuren. Daarnaast stelt raadslid De Cuyper een aantal 

vragen over dit proefproject. 

 

21. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Patrimonium – Bestemming 

onroerend goed (woning + grond) gelegen te Lennik, Schapenstraat 38 

Toelichting 

Raadslid Geert De Cuyper dient een extra agendapunt in en stelt een aantal vragen 

over de bestemming van het onroerend goed (woning + grond) gelegen te Lennik, 

Schapenstraat 38. 

 

22. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Vraag / Standpunt in verband met het 

verdelen van niet-ambtelijke persmededelingen door gemeentepersoneel 

Toelichting 

Raadslid Erik O dient een extra agendapunt in en vraagt naar het standpunt van de 

voorzitter en fractieleiders over het verdelen van niet-ambtelijke persmededelingen 

door gemeentepersoneel. 

 

23. Extra punt ingediend door Lien De Slagmeulder: Toegankelijkheid bushaltes 

Toelichting 

Raadslid Lien De Slagmeulder dient een extra agendapunt in m.b.t. de 

toegankelijkheid van bushaltes en vraagt om haar voorstel van beslissing goed te 

keuren. 

 

 

 

 



 

 

 

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. 


