
 

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 26 januari 2022 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 22 

december 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 

3. Brandweer - Begroting 2022 - Kennisname 

Toelichting 

De begroting 2022 van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West wordt ter 

kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

 



 

 

Financiën 

4. Financiën - Goedkeuring jaarrekening 2020 - Kennisname 

Toelichting 

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de heer gouverneur 

betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020.  

 

Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid 

5. Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening Handhaving 

milieuhandhaving tussen de gemeente Lennik en Haviland en aanstellen milieu 

toezichthouder -  Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst dienstverlening 

Handhaving milieuhandhaving tussen de gemeente Lennik en Haviland goed en stelt 

een milieu toezichthouder aan.  

 

6. Omgeving - Eedaflegging van de intergemeentelijke verbalisanten ruimtelijke 

ordening - Kennisname 

Toelichting 

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van de intergemeentelijke 

verbalisanten ruimtelijke ordening. 

 

Addendum 

7. Punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Patrimonium – Openbare werken - 

Herstelling mozaïek-kassei Markt Sint-Kwintens-Lennik - (Verdaagd addendumpunt) 

 

8. Extra punt ingediend door raadslid Erik O - Vraag – Overstromingen 2 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. 


