
 

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 juni 2022 aansluitend aan de raad voor maatschappelijk 

welzijn welke start om 20 uur, en kondigt bijkomend agendapunt aan. 

 

Deze zitting gaat fysiek door in de feestzaal Jo Baetens, Alfred Algoetstraat 77, 

1750 LENNIK.  

 
 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

Algemeen 

1. Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 25 mei 

2022 

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. Pajottenland Plus - kadernota lokale ontwikkelingsstrategie - Kennisname 

De heer Robrecht Geeroms, Coördinator Pajottenland Plus, geeft een toelichting over 

de LEADER-werking en de kadernota lokale ontwikkelingsstrategie. 

 

Financiën 

3. Financiën - Jaarrekening 2021 (gemeente) - Vaststelling 

De jaarrekening 2021 is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- & 

beheerscyclus en bestaat uit de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting. 

Het komt de gemeenteraad toe om haar deel van de jaarrekening 2021 vast te 

stellen. 

 

4. Financiën - Jaarrekening 2021 (OCMW) - Goedkeuring 

De jaarrekening 2021 is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- & 

beheerscyclus (BBC2020). Het komt de gemeenteraad toe om het deel van de 

jaarrekening 2021 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn goed te 

keuren. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief 

vastgesteld. 

 



 

Erediensten 

5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede rekening 2021 - Advies 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2021 van de kerkfabriek van 

Sint-Gertrudis-Pede gunstig te adviseren. Deze wordt gunstig geadviseerd. 

 

6. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening 2021 - Advies 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2021 van de kerkfabriek 

O.L.Vrouw Gaasbeek gunstig te adviseren. Deze wordt gunstig geadviseerd. 

  

 

7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2021 - Advies 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2021 van de kerkfabriek 

Sint-Kwintinus gunstig te adviseren. Deze wordt gunstig geadviseerd. 

  

 

8. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2021 - Advies 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2021 van de kerkfabriek van Sint-

Martinus gunstig te adviseren. Deze wordt gunstig geadviseerd. 

 

9. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2021- Advies 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2021 van de kerkfabriek 

Sint-Ursula gunstig te adviseren. Deze wordt gunstig geadviseerd. 

 

10. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2022 Sint-Martinus - Akteneming 

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 2022 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt thans 

ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

11. Financiën - Erediensten budgetwijziging 2022 Gaasbeek - Akteneming 

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 2022 van de kerkfabriek Gaasbeek wordt thans ter 

akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

  

 

12. Financiën - Erediensten budgetwijziging 2022 Sint-Kwintinus Lennik - Akteneming 

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 2022 van de kerkfabriek Gaasbeek wordt thans ter 

akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 



 

  

 

Personeel 

13. Personeel - Goedkeuren arbeidsreglement voor gemeente en OCMW personeel 

In kader van een moderne overheidsorganisatie met een duurzaam HR beleid is het 

belangrijk enkele wijzigingen aan te brengen in het arbeidsreglement. Het 

arbeidsreglement van gemeente en OCMW worden in elkaar geïntegreerd. 

Ingangsdatum van het nieuwe arbeidsreglement is 1 oktober 2022. 

 

Gemeenteschool ' t Rakkertje 

14. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Arbeidsreglement gewoon basisonderwijs - 

Goedkeuring 

De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag 

arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje goed. 

 

15. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassingen schoolreglement 2022-2023 - 

Goedkeuring 

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke 

inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld. De 

gemeenteraad keurt dit goed. 

 

16. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Beleid op leerlingenbegeleiding – Goedkeuring 

De gemeenteraad keurt het beleid op leerlingenbegeleiding goed. 

 

ICT 

17. ICT - Informatieveiligheidsbeleid voor gemeente en OCMW Lennik - Goedkeuring 

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. De raad keurt dit goed. 

 

Academie voor Muziek, Woord en Dans 

18. Academie Peter Benoit - Arbeidsreglement actualisering - Goedkeuring 

Het arbeidsreglement academie “Peter Benoit” wordt goedgekeurd. 

 

19. Academie Peter Benoit - Functiebeschrijvingen, evaluatiedocumenten, 

instellingsgebonden opdrachten, takenpakket pedagogisch coördinator en 

aanvangsbegeleider - Goedkeuring 

De documenten functiebeschrijvingen, evaluatiedocumenten, instellingsgebonden 

opdrachten, takenpakket pedagogisch coördinator en aanvangsbegeleider worden 

goedgekeurd. 



 

 

Openbare werken 

20. Openbare werken – Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor Lombeeksestraat, 

Hunselstraat, Hunselberg, Tuitenbergstraat, Nellekenstraat en Puttekensveldweg - 

Vaststelling 

 

Organisatie 

21. Organisatiebeheersing - Rapportering 2021 - Kennisname 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarlijkse rapportage in verband met de 

opvolging van de actiepunten organisatiebeheersing 2021. 

 

Vrije Tijd 

22. Vrije Tijd- Reglement betreffende het gebruik en retributie op het huren van zalen, 

sportterreinen en materiaal - Goedkeuring 

Wegens de optimalisatie van het verhuren van gemeentelijke infrastructuur en 

materiaal werd het bestaande reglement van zaal- en materiaalverhuur aangepast. 

Het nieuwe reglement wordt voorgelegd ter goedkeuring. 

 

 

 

Addendum 

23. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: JEUGDRAAD: naleving Decreet 

van 6 juli 2012 + stand van zaken. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

De algemeen directeur, 

 

 

 

 

Anaïs NIES 

 

De wnd. voorzitter - burgemeester, 

 

 

 

 

Irina DE KNOP 

 
 

 

 

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. 


