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Bijeenroeping van de 
gemeenteraad 

 
Gemeentedecreet 
 
Artikel 26 
De gemeenteraad kan enkel 
beraadslagen of beslissen als 
de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeente-
raadsleden 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. 
 

 
1750 Lennik, 16-05-2014 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-05-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28-04-2014 
2. Personeel – Wijziging rechtspositieregeling voor het 

gemeentepersoneel - Goedkeuring 
3. Personeel – Aanpassing personeelsformatie en organogram – 

Goedkeuring 
4. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering tevens 

jaarvergadering op 26 juni 2014 - Goedkeuring agenda 
5. Secretariaat – Finilek –Jaarvergadering op 26 juni 2014 - 

Goedkeuring agenda 
6. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de 

statutaire gewone algemene vergadering van 19 juni 2014 
7. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de 

algemene vergadering van 25 juni 2014 
8. Milieu – Burgemeestersconvenant / Covenant of Mayors – 

Ondertekening 
9. Financiën - Retributie op het reinigen van wegen door de 

technische dienst – Goedkeuring 
10. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening – Gronckelhuis – 

Verkoop aan Vlabinvest en samenwerkingsovereenkomst met 
Vlabinvest - Goedkeuring 

11. Grondgebiedszaken - Intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Infrax West - Toetreding tot GIS-activiteit - Goedkeuring 

 
 
 
 
 
 
In opdracht; 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN      Koenraad AMEYS 
 
 



 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26-05-2014 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 28-04-2014 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. PERSONEEL – WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET 
GEMEENTEPERSONEEL – GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goed. 
 
 
3. PERSONEEL – AANPASSING PERSONEELSFORMATIE EN ORGANOGRAM – 
GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt de personeelsformatie en het organogram goed. 
 
 
4.   SECRETARIAAT – IVERLEK – ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 
OP 26 JUNI 2014 - GOEDKEURING AGENDA  
 
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda 
van de algemene vergadering van Iverlek aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 
 
 
5. SECRETARIAAT – FINILEK –JAARVERGADERING OP 26 JUNI 2014 - GOEDKEURING 
AGENDA 
 
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda 
van de jaarvergadering van Finilek aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 
 
 
6. SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE STATUTAIRE 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 JUNI 2014 
 
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda 
van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland aan de gemeenteraad voorgelegd ter 
goedkeuring. 
 
 
7. SECRETARIAAT – HAVICREM - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 25 JUNI 2014 
 
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda 
van de algemene vergadering van Havicrem aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 
 
 
8. MILIEU - BURGEMEESTERSCONVENANT/COVENANT OF MAYORS – ONDERTEKENING 
 
De gemeente wenst zich te engageren via ondertekening van de burgemeestersconvenant om 
concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen en een klimaatactieplan op te 
stellen en uit te voeren om alzo de Europese klimaatdoelstellingen van uit het lokale niveau mee te 
helpen realiseren. 



 

 
9. FINANCIËN - RETRIBUTIE OP HET REINIGEN VAN WEGEN DOOR DE TECHNISCHE 
DIENST – GOEDKEURING 
 
Het reinigen van wegen door het technisch personeel van het gemeentebestuur ambtshalve 
wegens nalatigheid van de overtreder of op uitdrukkelijk verzoek van de vervuiler (burgers, private 
instellingen of diensten) wordt onderworpen aan voorliggende retributie. 
 
 
10. GRONDGEBIEDSZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING – GRONCKELHUIS – VERKOOP 
AAN VLABINVEST EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VLABINVEST – 
GOEDKEURING 
 
Na onderhandelingen met de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief mogen zijn op het 
grondgebied van Lennik (Gewestelijke Volkshuisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds en 
Vlabinvest apb) heeft het college op 20 maart 2014 een principebeslissing genomen om het 
Gronckelhuis en een deel van aanpalende grond aan Vlabinvest apb te verkopen voor € 280.000 op 
voorwaarde dat er op dat goed na afbraak van de bestaande woning min. 8 sociale appartementen 
gerealiseerd worden. De samenwerkingsovereenkomst die deze onderhandelingen moet finaliseren 
wordt hierbij ter goedkeuring voorgelegd. 
 
 
11. GRONDGEBIEDSZAKEN - INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INFRAX 
WEST - TOETREDING TOT GIS-ACTIVITEIT - GOEDKEURING 
 
Sinds eind 2013 kan de gemeentelijke GIS-activiteit ondersteund worden door het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld 
met ingang van 1 juli 2014 toe te treden tot de GIS-activiteit van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband “Infrax West”. 
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