
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 21 december 2022, om 21 uur. 

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 23 
november 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. Secretariaat - Voorstel data gemeenteraden en raad voor maatschappelijk welzijn 
2023
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 2023.

3. Mobiliteit - toelichting samenwerking TaaS trajectcontroles
Er wordt een toelichting gegeven aan de raad betreffende de energiebesparende 
maatregelen.

Financiën

4. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (Gemeente) - Vaststelling
De aanpassing van het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels 
van de beleids- & beheerscyclus en bestaat uit de wijziging van de strategische 
nota, de aangepaste financiële nota, de aangepaste toelichting en de motivering 
van de wijzigingen. Het komt de gemeenteraad toe om haar deel van de 
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen.

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

6. Financiën – Lijst van de nominatieve subsidies – Goedkeuring
Overeenkomstig artikel 41, §2, 23° van het decreet over 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 2023 goed te 
keuren.

7. Financiën – Delegatie overheidsopdrachten aan college van burgemeester en 
schepenen – Goedkeuring
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.

8. Financiën - Politiezone Pajottenland - Politiebegroting 2023 - Goedkeuring 
gemeentelijke dotatie
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 voor het dienstjaar 2023 bedraagt € 1 409 031,56. De 
gemeenteraad geeft zijn goedkeuring.

9. Financiën - Goedkeuring jaarrekening 2021 - Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de heer gouverneur 
betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021. 

Erediensten

10. Financiën - Erediensten wijziging meerjarenplan 2020-2025, dienstjaar 2022 - 
Kerkfabriek Sint-Martinus - goedkeuring

Mobiliteit

11. Mobiliteit - algemeen politiereglement - aanvulling GAS4/GAS5 - goedkeuring
Om als gemeente de afhandeling van GAS4 en GAS5 inbreuken door een 
sanctionerend ambtenaar te kunnen laten uitvoeren is een uitbreiding van het 
algemeen politiereglement nodig. 

Er wordt een eenduidig reglement voor de volledige politiezone Pajottenland 
opgemaakt om het werk van de politie te vergemakkelijken. Elke gemeente beslist 
apart welke bepalingen ze wil invoeren. De bijlage aan het algemeen 
politiereglement betreft overtredingen op het stilstaan en parkeren en de 
verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen 
(zogenaamde GAS 4 inbreuken) en de gemeentelijke administratieve boetes voor 
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beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid is gelimiteerd tot 
30 km per uur of 50 km per uur (GAS 5).

Jeugd

12. Vrije Tijd - Politieverordening eindejaarsfuif - Goedkeuring
Op oudejaarsnacht organiseert de KLJ al jaar en dag een nieuwjaarsfuif. Na een 
aantal jaren corona, wil de KLJ dit jaar opnieuw hun fuif organiseren. Door het 
beperkt aantal maximum personen van 650 in de sporthal, wordt er gekozen om de 
fuif in een tent te organiseren. De tent zal staan op de terreinen van KFC Lennik. In 
deze politieverordering wordt alles opgenomen om ervoor te zorgen dat alles op en 
rond de fuif zo vlot mogelijk verloopt zodat de openbare orde niet verstoord wordt 
tijdens deze nacht.

Duurzaam watergebruik, consumeren en afvalbeleid

13. Milieu – "Samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie van intercommunale 
recyclageparken gemeenten Lennik, Roosdaal en Ternat” van 23 november 2022 
tussen de gemeenten Roosdaal, Ternat, Lennik en de intercommunale Intradura – 
Goedkeuring
Ter verhoging van de dienstverlening naar de burgers, wordt er een samenwerking 
aangegaan voor een intergemeentelijk containerpark met de gemeenten Roosdaal 
en Ternat en de intercommunale Intradura. Zo heeft de noordelijke regio van 
gemeente Lennik een recyclagepark op een aanvaardbare afstand.

14. Milieu – Aanpassing retributie voor het gebruik van intergemeentelijke 
recyclageparken geldig vanaf 01 januari 2023 – Goedkeuring
Omwille van de sterk gestegen kosten voor de verwerking van gemengde plastics, 
wordt voortaan plastic apart ingezameld.

Folies gratis via PMD-zak en harde plastics betalend aan 0,16 cent per kilogram

Participatie in andere verenigingen en organisaties

15. Intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland – actieplan 2023 – 
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van het actieplan 2020-2025 - dienstjaar 2023 van 
de intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland.

16. Intergemeentelijke preventiedienst Gezondheid Pajottenland – Goedkeuring budget
De gemeenteraad keurt het budget 2023 van de intergemeentelijke preventiedienst 
Gezondheid Pajottenland goed.

Integrale veiligheid

17. Integrale veiligheid - Geactualiseerd algemeen nood- en interventieplan gemeente 
Lennik - goedkeuring
De gemeente Lennik kreeg de opdracht van de gouverneur om het algemeen nood- 
en interventieplan te actualiseren tegen 1 oktober 2022. Het geactualiseerd 
algemeen nood- en interventieplan werd reeds goedgekeurd door de veiligheidscel 
op 13 oktober 2022 en door de dienst noodplanning van de gouverneur op 3 
november 2022.
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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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