
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 23 november 2022, om 20 uur. 

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 26 oktober 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.

2. Academie Peter Benoit - Arbeidsreglement actualisering - Goedkeuring
Het arbeidsreglement academie “Peter Benoit” wordt goedgekeurd.

Secretariaat

3. Secretariaat - Riobra - Buitengewone algemene vergadering op 19 december 2022 
- Goedkeuring agenda
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 Riobra Opdrachthoudende Vereniging goed 
te keuren.

4. Secretariaat- Fluvius West - Buitengewone algemene vergadering op 12 december 
2022 - Goedkeuring agenda, statutenwijzigingen, partiële splitsingen door 
overneming en fusie door overneming
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 tevens jaarvergadering van Fluvius West (voorheen Infrax 
West) goed te keuren. De raad keurt dit goed.
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5. Secretariaat - TMVS - Buitengewone algemene vergadering op 13 december 2022 - 
Goedkeuring agenda
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.

6. Secretariaat - Iverlek - Buitengewone algemene vergadering 22 december 2022 - 
Goedkeuring agenda, statutenwijzigingen, partiële splitsingen en fusie door 
overneming
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 Iverlek goed te keuren. De raad keurt de agenda goed.

7. Secretariaat - Intradura - Buitengewone algemene vergadering 14 december 2022 - 
Goedkeuring agenda
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. De raad keurt dit goed.

8. Secretariaat - Haviland - Buitengewone algemene vergadering van 14 december 
2022 – Goedkeuring agenda
Haviland is een intergemeentelijke samenwerking met als missie om de sociale, 
economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde te 
bevorderen. 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 Haviland door de 
gemeenteraad goedgekeurd.

9. Secretariaat - Havicrem- Gewone algemene vergadering op 21 december 2022 - 
Goedkeuring agenda
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.

Financiën

10. Openbare werken - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk domein voor de periode 2023-2024-2025
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Mobiliteit

11. Mobiliteit – Afvaardiging vervoerregio Vlaamse Rand – wijziging ambtelijke 
vertegenwoordiger
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van Bram De Raeve als 
ambtelijk vertegenwoordiger en Sam Harnie als plaatsvervangend ambtelijk 
vertegenwoordiger in de vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse Rand stop 
te zetten en om Carolien Van Driessche aan te stellen als ambtelijk 
vertegenwoordiger en Katrien De Cooman als plaatsvervangend ambtelijk 
vertegenwoordiger in de vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse Rand.

12. Mobiliteit - financiën - gemeentelijk belastingsreglement inzake het plaatsen van 
containers, kranen en hiermee identificeerbare voorwerpen op het openbaar 
domein - aanpassing

Aanpak klimaatverandering en hernieuwbare energie

13. Omgeving - Ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact - Goedkeuring
De gemeente Lennik ondertekent het lokaal energie- en klimaatpact 2.0 om zo 
financiële ondersteuning te verkrijgen voor het realiseren van de 
klimaatdoelstellingen.

Hoogachtend,

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 
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. 
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