Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement
Halle-Vilvoorde
Gemeente L E N N I K

1750 Lennik, 12-09-2014
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 22-09-2014 te 20 uur in het gemeentehuis.
Agenda:

Bijeenroeping van de
gemeenteraad
Gemeentedecreet
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.

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-06-2014
2. Secretariaat – Kennisname vervallenverklaring van mandaat als
gemeenteraadslid
3. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek
geloofsbrieven
4. Secretariaat – Kennisname verhindering raadslid Jasper de Bruyn
5. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek
geloofsbrieven
6. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden
7. Toelichting mogelijke plannen tot afschakeling van het
elektriciteitsnet
8. Personeel – Bekrachtiging collegebeslissing van 9 september 2014:
Vaststelling voorwaarden voor het gebruik van de ondersteunende
dienst voor noodplanambtenaren van intercommunale Haviland
9. Brandweer - Organiek reglement - Wijziging diverse artikelen
10. Brandweer – Personeel – Operationeel
beroepskader –
Vacantverklaring van 1 functie van sergeant-majoor en 1 functie
van eerste sergeant
11. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader –
Vacantverklaring van 3 functies van onderluitenant, 1 functie van
adjudant en 3 functies van sergeant
12. Secretariaat
–
Verlenen
concessie
cafetaria
sporten
ontmoetingscentrum Jo Baetens –Concessievoorwaarden en
lastenboek – Goedkeuring
13. Secretariaat - Gemeenteraadscommissie budget - Aanduiding
commissielid en plaatsvervangend commissielid na voordracht door
respectievelijk de fracties CD&V en NVA-Lennik²
14. Financiën – Rekening 2013 - Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede Advies
15. Financiën – Meerjarenplanwijziging 2014–2019 - Kerkfabriek SintGertrudis – Goedkeuring
16. Financiën – Budgetwijziging 2014 - Kerkfabriek Sint-Gertrudis –
Akteneming
17. Financiën - Kerkfabriek Sint-Martinus – Waarborgstelling
restauratiewerken sint-martinuskerk beveiligingswerken fase 5
(perceel 1 en 2) en fase 6 (10% van perceel interieur)

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22-09-2014
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23-06-2014
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2. SECRETARIAAT –
GEMEENTERAADSLID

KENNISNAME

VERVALLENVERKLARING

VAN

MANDAAT

ALS

De raad neemt kennis van de vervallenverklaring van het mandaat als gemeenteraadslid van de
heer Bruno Moens.
3. SECRETARIAAT – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK
GELOOFSBRIEVEN
Ingevolge de vervallenverklaring van het mandaat van de heer Bruno Moens wordt volgens art.
7§3 van het Gemeentedecreet een nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven
en eedaflegging.
4. SECRETARIAAT – KENNISNAME VERHINDERING RAADSLID JASPER DE BRUYN
De raad neemt kennis van de verhindering, wegens studieredenen, van de heer Jasper De Bruyn
als raadslid.
5. SECRETARIAAT – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK
GELOOFSBRIEVEN
Ingevolge de verhindering van raadslid Jasper De Bruyn wordt volgens art. 7§3 van het
Gemeentedecreet een nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en
eedaflegging.
6. SECRETARIAAT – HERVASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN
Ingevolge de vervallenverklaring van het mandaat van de heer Bruno Moens, de verhindering van
de heer Jasper De Bruyn en de aanstelling van 2 nieuwe raadsleden wordt een nieuwe rangorde
van de raadsleden vastgesteld.
7. TOELICHTING
MOGELIJKE
ELEKTRICITEITSNET

PLANNEN

TOT

AFSCHAKELING

VAN

HET

De raad krijgt een toelichting van mevrouw Line De Wolf, noodinterventieplanningsadviseur bij
Haviland, over de huidige stand van zaken inzake de mogelijke plannen tot afschakeling van het
elektriciteitsnetwerk en de te ondernemen stappen.
8. PERSONEEL – BEKRACHTIGING COLLEGEBESLISSING VAN 9 SEPTEMBER 2014:
VASTSTELLING VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ONDERSTEUNENDE DIENST
VOOR NOODPLANAMBTENAREN VAN INTERCOMMUNALE HAVILAND
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
9 september 2014, betreffende de aansluiting bij de Ondersteunende Dienst voor
Noodplanambtenaren van Intercommunale Haviland.
9. BRANDWEER - ORGANIEK REGLEMENT - WIJZIGING DIVERSE ARTIKELEN
Enkele artikelen van het organiek reglement van de brandweerdienst dienen gewijzigd te worden
om te kunnen inspelen op de nood aan voldoende bevelvoerders voor de autopomp en om te
voldoen aan enkele opmerkingen van de brandweerinspectie.

10. BRANDWEER
–
PERSONEEL
–
OPERATIONEEL
BEROEPSKADER
–
VACANTVERKLARING VAN 1 FUNCTIE VAN SERGEANT-MAJOOR EN 1 FUNCTIE VAN
EERSTE SERGEANT
Aan de Raad wordt gevraagd 1 functie van sergeant-majoor en 1 functie van eerste sergeant in het
operationeel beroepskader vacant te willen verklaren, om op korte termijn nieuwe onderofficieren
te kunnen bevorderen, waardoor de dienst kan beschikken over bijkomende bevelvoerders voor de
autopomp.
11.
BRANDWEER – PERSONEEL – OPERATIONEEL VRIJWILLIGERSKADER –
VACANTVERKLARING VAN 3 FUNCTIES VAN ONDERLUITENANT, 1 FUNCTIE VAN
ADJUDANT EN 3 FUNCTIES VAN SERGEANT
Aan de Raad wordt gevraagd om, verspreid over het operationeel vrijwilligerskader van de kazerne
in Lennik en de voorpost in Tollembeek, 3 functies van onderluitenant, 1 functie van adjudant en 3
functies van sergeant vacant te willen verklaren, om enerzijds het kader der vrijwillige officieren
verder aan te vullen, en anderzijds te kunnen beschikken over bijkomende bevelvoerders voor de
autopomp.
12.
SECRETARIAAT
–
VERLENEN
CONCESSIE
CAFETARIA
SPORTEN
ONTMOETINGSCENTRUM JO BAETENS – CONCESSIEVOORWAARDEN EN LASTENBOEK GOEDKEURING
Overwegende de beëindiging van de huidige concessieovereenkomst voor de cafetaria van het
sport- en ontmoetingscentrum Jo Baetens, zal een nieuwe concessie worden verleend. Het
lastenboek en de concessievoorwaarden waartegen de concessie zal verleend worden, worden ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
13. SECRETARIAAT
GEMEENTERAADSCOMMISSIE
BUDGET
AANDUIDING
COMMISSIELID EN PLAATSVERVANGEND COMMISSIELID NA VOORDRACHT DOOR
RESPECTIEVELIJK DE FRACTIES CD&V EN NVA-LENNIK²
Naar aanleiding van het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Nestor Evens en de
vervallenverklaring van mandaat van de heer Bruno Moens, dient de gemeenteraadscommissie
budget opnieuw te worden samengesteld.
14. FINANCIËN – REKENING 2013 - KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS-PEDE - ADVIES
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2013 van de kerkfabriek van SintGertrudis-Pede gunstig te adviseren.
15. FINANCIËN – MEERJARENPLANWIJZIGING
GERTRUDIS – GOEDKEURING

2014–2019

KERKFABRIEK

SINT-

Overeenkomstig het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012, zijn de
meerjarenplanwijzigingen onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De
meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Sint Gertrudis wordt goedgekeurd door de
gemeenteraad.
16. FINANCIËN
AKTENEMING

–

BUDGETWIJZIGING

2014

-

KERKFABRIEK

SINT-GERTRUDIS

–

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 2014 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de
gemeenteraad voorgelegd.

17. FINANCIËN
KERKFABRIEK
SINT-MARTINUS
–
WAARBORGSTELLING
RESTAURATIEWERKEN SINT-MARTINUSKERK _- BEVEILIGINGSWERKEN FASE 5
(PERCEEL 1 EN 2) EN FASE 6 (10% VAN PERCEEL INTERIEUR)
De gemeenteraad verklaart zicht solidair borg te stellen tegenover KBC Bank NV inzake de lening
aangegaan door de kerkfabriek Sint-Martinus voor het restauratiedossier ‘Fase 5 perceel 1
Verwarming en perceel 2 Archeologie’ en het restauratiedossier van de kerkfabriek Sint-Martinus
‘Fase 6 Perceel 1 Verwarming’.

