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 24 november 2021 aansluitend aan de raad voor
maatschappelijk welzijn welke start om 20 uur, en kondigt bijkomende agendapunten aan.
Deze zitting verloopt opnieuw uitzonderlijk digitaal omwille van de verstrengde
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 27 oktober
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.
4. Integrale veiligheid- Burgemeestersbesluit mondmaskerplicht - Goedkeuring
Toelichting

De gemeenteraad keurt het burgemeestersbesluit goed
5. Integrale veiligheid - Intrekking burgemeestersbesluit
Goedkeuring
Toelichting
De gemeenteraad keurt het burgemeestersbesluit goed.

mondmaskerplicht

-

6. Integrale veiligheid - Burgemeestersbesluit uitbreiding
Goedkeuring
Toelichting
De gemeenteraad keurt het burgemeestersbesluit goed.

mondmaskerplicht

-

7. Integrale veiligheid - Politieverordening - Goedkeuring
Toelichting
De gemeenteraad keurt de politieverordening goed dat op zaterdag 27 november na
middernacht (00u00) er geen extra activiteiten op het volledige grondgebied Lennik
-waaronder optredens, thema-avonden, after-partys, e.a.- mogen georganiseerd
worden..
Duurzaam watergebruik, consumeren en afvalbeleid
8. Milieu – Huis-aan-huis ophaling van asbestafval via Intradura – Goedkeuring
Toelichting
Om de hoeveelheid aan asbest rondom de woningen in Lennik snel te laten
verminderen gaat gemeente Lennik een samenwerking aan met Intradura voor een
huis aan huis ophaling van asbest de komende 3 jaar.
Patrimonium
9. 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 wordt aangekocht. De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed.
Participatie in andere verenigingen en organisaties
10. Intradura - Buitengewone algemene vergadering 8 december 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
buitengewone algemene vergadering van Intradura aan de gemeenteraad voorgelegd
ter goedkeuring.
11. TMVS - Buitengewone algemene vergadering op 14 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 TMVS goed te keuren.
12. Fluvius West - Buitengewone Algemene Vergadering op 13 december 2021 Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat
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 van Fluvius West (voorheen Infrax West) goed te keuren. De raad keurt
dit goed.
13. Havicrem- Buitengewone algemene vergadering op 15 december 2021 - 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 buitengewone algemene vergadering van Havicrem aan de gemeenteraad
voorgelegd ter goedkeuring.
14. Riobra OV -Buitengewone algemene vergadering op 20 december 2021 Goedkeuring agenda + Nieuwe 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 buitengewone
algemene vergadering van Riobra Opdrachthoudende Vereniging goed te keuren.

Addendum
15. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Secretariaat – Toezenden van
persmededelingen aan raadsleden
16. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Patrimonium – Onderhandse
verkoop van woning Assesteenweg 121 te 1750 Lennik
17. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Omgeving - Rapport en
ontwerpbeheersplannen houtig erfgoed in Lennik
18. Extra agendapunt ingediend door raadslid Erik O: Vraag – Openbare werken –
Toestand wegennet – Postweg
19. Extra punt ingediend door raadsleden Karel Van Belle en Viviane Tielemans: Vraag –
Begraafplaatsen - Onleesbare naamplaatjes op de piramiden van de strooiweiden op
de gemeentelijke begraafplaatsen

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.

