
 

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 oktober 2022 aansluitend aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn welke start om 20 uur, en kondigt bijkomende agendapunten aan. 

 

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

1750 LENNIK.  

 
 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

Algemeen 

1. Secretariaat - Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de 

vergadering van 28 september 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. 

 

Secretariaat 

2. Secretariaat - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Buitengewone Algemene 

vergadering 7 december 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

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 tevens jaarvergadering van Fluvius OV goed te keuren. De raad keurt 

dit goed. 

 

3. Secretariaat – Haviland – Aanduiding nieuwe plaatsvervanger algemene 

vergadering 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de 

algemene vergadering alsook een kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad 

van bestuur van Haviland. 

 

4. Secretariaat – Prolocus - Aanduiding nieuwe vertegenwoordiger algemene 

vergadering 



 

Aangezien het ontslag van de heer Koenraad Ameys op 5 september 2022, als 

voorzitter gemeenteraad en gemeenteraadslid, dient er een nieuwe 

vertegenwoordiger worden aangeduid. 

 

5. Secretariaat - Krediet voor Sociale Woningen - Aanduiding van een nieuwe 

plaatsvervanger 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag de gemeente zich kandidaat stellen om een vertegenwoordiger aanduiden in 

de vergaderingen van Krediet voor Sociale Woningen. 

 

6. Secretariaat - Vervoersmaatschappij "De Lijn" - Aanduiding van een nieuwe 

plaatsvervanger op de algemene vergaderingen 

De Vervoermaatschappij "De Lijn" organiseert en coördineert de activiteiten die 

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gemeenschappelijke 

openbare stads- en streekvervoer in, vanuit, of naar het Vlaamse Gewest. Binnen 

het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij 

de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt aan de gemeenteraad 

gevraagd om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger af te vaardigen voor de 

Algemene Vergaderingen van de Vervoersmaatschappij "De Lijn". 

 

7. Secretariaat – Gemeentelijke vertegenwoordiging in het beheerscomité van IT-punt 

- Aanduiding plaatsvervanger 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een vertegenwoordiger aanduiden in het beheerscomité IT-

punt. 

 

Feesten en plechtigheden 

8. Vrije Tijd - Reglement organisatie en toelage buurtfeest - goedkeuring 

Sinds enkele maanden moet de organisatie van een buurtfeest aangevraagd 

worden via het online evenementenplatform Eaglebe. 

Mits te voldoen aan een aantal voorwaarden, kan er een 'toelage buurtfeest' 

worden aangevraagd d.m.v. een aanvraagformulier. 

Zowel het reglement toelage buurtfeest als het aanvraagformulier 'toelage 

buurtfeest' moeten dus  worden aangepast en geactualiseerd. 

 

 

 

 

 



 

Openbare werken 

9. Openbare werken - vernieuwde RWG-premieregeling - toevertrouwen bevoegdheid 

tot toekennen en uitkeren van RWG-premies aan Fluvius - goedkeuring 

De gemeenteraad vertrouwt het toekennen en uitkeren van RWG-premies aan 

Fluvius toe. 

 

10. Openbare Werken - Openbare Verlichting - goedkeuring doofscenario 

De gemeenteraad gaat akkoord met het doven van de openbare verlichting op 

zendgebied vanaf 29 oktober 2022. 

 

Addendum 

11. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Trage wegen - Dag van de 

trage weg - Stand van zaken - Toekomstperspectieven 

Raadslid Geert De Cuyper stelt enkele vragen in verband met trage wegen: dag van 

de trage weg, stand van zaken en toekomstperspectieven. 

 

12. Extra punt ingediend door Christel en Erik O omtrent ondergrondse afvalbakken. 

Raadsleden Christel en Eric O stellen enkele vragen omtrent ondergrondse 

afvalbakken. 

 

13. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh omtrent ontwerp 

beleidsplan ruimte provincie Vlaams-Brabant. 

Raadslid Kristien Van Vaerenbergh stelt vragen omtrent ontwerp beleidsplan ruimte 

provincie Vlaams-Brabant. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

De algemeen directeur, 

 

 

 

 

Anaïs NIES 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

Karen DE WAELE 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


