
 

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 december 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 YouTube-
kanaal 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 24 

november 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. Voorstel data gemeenteraden en aansluitend raad voor maatschappelijk welzijn 2022 

Toelichting 

De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van de voorzitter op welke dagen 

de gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn samen komt 

om te vergaderen in 2022. 

 

 



 

Financiën 

4. Financiën - Politiezone Pajottenland - Politiebegroting 2022 - Goedkeuring 

gemeentelijke dotatie 

Toelichting 

Jaarlijks moet er in het budget van de gemeente een financiële bijdrage tot de 

meergemeente politiezone PAJOTTENLAND worden voorzien. De bijdrage van de 

gemeente Lennik bedraagt voor het dienstjaar 2021 € 1 180 600,11. 

 

5. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (Gemeente) - Vaststelling 

Toelichting 

De aanpassing van het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels 

van de beleids- & beheerscyclus en bestaat uit de strategische nota, de financiële 

nota en de toelichting. Het komt de gemeenteraad toe om haar deel van de 

aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen. 

 

6. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (OCMW) – Goedkeuring 

Toelichting 

De aanpassing van het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels 

van de beleids- & beheerscyclus. Het komt de gemeenteraad toe om het deel van het 

meerjarenplan 2020-2025 van de OCMW-raad goed te keuren. Door die goedkeuring 

wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief vastgesteld. 

 

7. Financiën – Lijst van de nominatieve subsidies – Goedkeuring 

Toelichting 

Overeenkomstig artikel 41, §2, 23° van het decreet oer het lokaal bestuur is de 

gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het 

toekennen van nominatieve subsidies.  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om 

de bijgevoegde lijst met nominatieve subsidies voor het boekjaar 2022 goed te 

keuren. 

 

8. Financiën – Delegatie overheidsopdrachten aan college van burgemeester en 

schepenen – Goedkeuring 

Toelichting 

Het decreet lokaal bestuur stelt in artikel 41,§2,10°b, dat het college van 

burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 

plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten wanneer de raad 

de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die 

overheidsopdracht nominatief aan het college van burgemeester en schepenen heeft 

toevertrouwd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de bijgevoegde lijst met 

overheidsopdrachten nominatief aan het college van burgemeester te delegeren. 

 



 

9. Financiën - Belastingen op de tweede verblijven - Goedkeuring 

Toelichting 

Het belastingsreglement op de tweede verblijven goedgekeurd op de gemeenteraad 

van 19 december 2019 werd geactualiseerd rekening houdende met de moeilijkheden 

die in de praktijk worden ervaren. In voorliggend reglement wordt onder andere de 

definitie van een tweede verblijf gedetailleerder uitgeschreven en werden enkele 

zaken opgenomen waardoor misbruik kan worden aangepakt. Aan de gemeenteraad 

wordt gevraagd dit belastingsreglement op tweede verblijven goed te keuren. 

 

 

Erediensten 

10. Financiën – Erediensten budget 2022 - 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. Het budget 2022 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, Sint-

Kwintinus en Sint-Ursula wordt ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

  

 

11. Financiën – Budget 2022 kerkfabriek Sint-Martinus - Goedkeuring 

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. Indien nodig kan de gemeenteraad volgens het artikel 49 van het decreet van 

7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten het budget 2022 aanpassen. Het budget 2022 van Sint-Martinus wordt 

aangepast en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

12. Financiën – Aanpassing 1 en 2 meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek Sint-Martinus 

- Goedkeuring 

Toelichting 

Overeenkomstig het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012, 

zijn de aanpassing van de meerjarenplannen onderworpen aan het advies van het 

erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De 

aanpassing 1 en 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-

Martinus wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 

 

13. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2 & 3 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 2 en 3 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt 

thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

  

14. Financiën – Budget 2022 kerkfabriek 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. Het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming 

aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Gemeenteschool ' t Rakkertje 

15. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Beëindiging samenwerkingsafspraken CLB - 

Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad beslist om de huidige samenwerkingsafspraken met CLB GO! De 

Ring niet te verlengen voor het volgende schooljaar. 

 

ICT 

16. ICT - Informatieveiligheidsbeleid voor gemeente Lennik - Goedkeuring 

Toelichting 

Het informatieveiligheidsbeleid, dat binnen een bestuur de instandhouding en de 

goede werking van de activiteiten beoogt, primair gericht op het voorkomen van 

schade, met het oog op de realisatie van de doelstellingen zoals vooropgesteld in 

haar missie, wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Duurzaam watergebruik, consumeren en afvalbeleid 

17. Milieu – Contantbelasting op het afleveren van restafval-, pmd- en gft-zakken - 

Goedkeuring 

Toelichting 

Om de ophalingen van PMD-afval te vereenvoudigen voert Intradura een PMD-

afvalzak in van 100l waardoor het reglement op de contantbelasting voor de 

inzameling van afval wordt aangepast en uitgebreid. 

 

Patrimonium 

18. Patrimonium – Erfpachtovereenkomst met Iverlek voor HS cabine in rouwhuisje 

dekenij - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt het ondertekenen van de erfpachtoveréénkomst Fluvius voor 

HS cabine in rouwhuisje Dekenij goed. 

 

 



 

Participatie in andere verenigingen en organisaties 

19. Intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland – Goedkeuring budget 

Toelichting 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het budget 2022 van de 

intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland goed te keuren. 

 

20. Intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland – actieplan 2022 – 

Kennisname 

Toelichting 

De gemeenteraad neemt kennis van van het actieplan 2020-2025 - dienstjaar 2022 

van de intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland. 

 

 

Senioren 

21. Vrije Tijd - Update en toevoeging reglement senioren - Goedkeuring 

Toelichting 

Door de huidige coronacrisis heeft de meerderheid van de vrijetijdsgerelateerde 

verenigingen amper of geen werking waardoor er een oplossing dient gezocht te 

worden om de subsidies correct te kunnen uitbetalen en dit aangepast aan de 

vernieuwde participatiestructuur. De gemeenteraad keurt het aangepast 

subsidiereglement senioren goed. 

 

 

Integrale veiligheid 

22. Integrale veiligheid - Burgemeestersbesluit wegverkeer winterkermis - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt het burgemeestersbesluit goed. 

 

23. Integrale veiligheid - Burgemeestersbesluit winterkermis - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt het burgemeestersbesluit goed. 

 

24. Integrale veiligheid - Cameratoezicht op het openbaar domein: gebruik van vaste, 

verplaatsbare en mobiele camera's door lokaal bestuur Lennik - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van vaste en 

verplaatsbare camera’s op het hele grondgebied van de gemeente Lennik. De 

gemeenteraad keurt het camerareglement goed. 

 

 

 



 

Sociale Dienst 

25. Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking Lennik - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking in 

Lennik, dewelke vanaf 1 januari 2022 van toepassing is, goed. 

 

 

Addendum 

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

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

 

27. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Wachtbekken sporthal - Stand 

van zaken – Beheer 

 

28. Extra punt ingediend door raadsleden Kristien Van Vaerenbergh en Lien De 

Slagmeulder: Wekelijkse ophaling PMD zakken – Voorstel 

 

29. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Patrimonium – Openbare werken 

- Herstelling mozaïek-kassei Markt Sint-Kwintens-Lennik 

 

 

BESLOTEN 

 

Personeel 

30. Personeel – Definitieve aanstelling algemeen directeur in statutair verband – 

Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad beslist om de algemeen directeur definitief aan te stellen met 

ingang van 1 januari 2022. 

 

 

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. 


