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

1750 Lennik, 10-10-2014
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 20-10-2014 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 22-09-2014
2. Financiën
–
Aanpassing
meerjarenplan
2014-2019
en
budgetwijziging 2014 – Vaststelling
3. Brandweer – Personeel – Operationeel beroepskader –
Vacantverklaring van 2 functies van sergeant
4. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader –
Geschiktheidsproef bevordering tot onderluitenant – Aanduiden
juryleden en vaststellen datum
5. Vrije tijd – Goedkeuring subsidiereglement gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking
6. Milieu – Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor land- en
tuinbouw – Goedkeuring
7. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening – verkavelingsaanvraag
– Halleweg ZN - dossiernummer 2014/v14-a.
8. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening – Vaststellen van het
lokaal woonbeleidsplan Lennik
9. Ruimtelijke Ordening – Rijkswachtkazerne gelegen Alfred
Algoetstraat 75 kadastraal gekend 1ste afdeling sectie e nr.
0141/f/2 – Aanvraag onteigeningsmachtiging – Principiële
goedkeuring
10. Openbare Werken - Verdeling gratis strooizout in zakken van 10kg
- Goedkeuring
11. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de
buitengewone algemene vergadering op 17 november 2014
12. Secretariaat
Gemeenteraadscommissie
intergemeentelijke
samenwerking - Aanduiding commissieleden en voorzitter na
voordracht door de fracties
In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20-10-2014
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 22-09-2014
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2. FINANCIËN – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGETWIJZIGING 2014
– VASTSTELLING
Kredietaanpassingen aan het budget die niet door middel van een interne kredietaanpassing
kunnen worden doorgevoerd worden ingeschreven in een budgetwijziging. Indien de
budgetwijziging niet meer past in het goedgekeurde meerjarenplan is tevens een aanpassing van
het meerjarenplan vereist.
Aan de raad wordt voorgesteld om de aanpassingen aan het
meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2014 vast te stellen.
3. BRANDWEER – PERSONEEL – OPERATIONEEL BEROEPSKADER – VACANTVERKLARING
VAN 2 FUNCTIES VAN SERGEANT
Aan de Raad wordt gevraagd 2 functies van sergeant in het operationeel beroepskader van de
brandweerdienst vacant te willen verklaren, teneinde het kader der onderofficieren verder aan te
vullen en het aantal bevelvoerders voor de autopomp te vergroten.
4. BRANDWEER
–
PERSONEEL
–
GESCHIKTHEIDSPROEF
BEVORDERING
JURYLEDEN EN VASTSTELLEN DATUM

OPERATIONEEL
VRIJWILLIGERSKADER
–
TOT
ONDERLUITENANT
–
AANDUIDEN

Het Koninklijk Besluit op de officieren van de openbare brandweerdiensten voorziet dat de
Gemeenteraad bij bevordering tot de graad van onderluitenant (basisgraad officierenkader) een
geschiktheidsproef organiseert, waarbij de inhoud en de datum van de proef moeten vastgelegd
worden en de juryleden moeten aangeduid worden.
5. VRIJE TIJD - GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE RAAD VOOR
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Aan de hand van deze subsidie wil de gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
jongeren uit de gemeente stimuleren om zich te engageren voor het Noord-Zuidbeleid.
6. MILIEU – SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LAND- EN TUINBOUW
– GOEDKEURING
In zitting van 28 april 2014 keurde de gemeenteraad de oprichting en de statuten van de
Gemeentelijke Adviesraad voor Land- en Tuinbouw. Conform dit besluit wordt voornoemde
adviesraad samengesteld.
7. GRONDGEBIEDSZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING – VERKAVELINGSAANVRAAG –
HALLEWEG ZN - DOSSIERNUMMER 2014/V14-A.
De procedure van een gratis grondafstand behoort tot de administratieve procedure binnen een
aanvraagdossier tot het bekomen van een verkaveling.

8. GRONDGEBIEDSZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING – VASTSTELLEN VAN HET LOKAAL
WOONBELEIDSPLAN LENNIK
Een van de voorwaarden om tot een goed woonbeleid te komen is het opstellen van een
woonbeleidsplan. Bijkomend is een van de voorwaarden om in aanmerking te blijven komen voor
de subsidiëring van het intergemeentelijk samenwerkingsverband vzw Woonwinkel Pajottenland
het vaststellen van een woonbeleidsplan. Dit woonbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd
dat voorbereid werd door de vzw Woonwinkel Pajottenland wordt voor vaststelling voorgelegd.
9. RUIMTELIJKE ORDENING – RIJKSWACHTKAZERNE GELEGEN ALFRED ALGOETSTRAAT
75 KADASTRAAL GEKEND 1STE AFDELING SECTIE E NR. 0141/F/2 – AANVRAAG
ONTEIGENINGSMACHTIGING – PRINCIPIËLE GOEDKEURING
In opdracht van de Regie der Gebouwen wordt de voormalige rijkswachtkazerne langs de Alfred
Algoetstraat 75 te koop gesteld. Om als gemeentebestuur die gebouw alsnog te kunnen verwerven
(om o.a. het bindend sociaal objectief te verwezenlijken) moet de gemeenteraad een
principebeslissing nemen om een onteigeningsmachtiging te kunnen aanvragen.
10. OPENBARE WERKEN
GOEDKEURING

- VERDELING GRATIS STROOIZOUT IN ZAKKEN VAN 10KG -

Er wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd om gratis strooizout in zakken van 10kg ter
beschikking te stellen aan haar inwoners alsook om geen zoutbakken meer te plaatsen.
11. SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING OP 17 NOVEMBER 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 buitengewone algemene vergadering van Infrax West aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
12. SECRETARIAAT
GEMEENTERAADSCOMMISSIE
INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKING - AANDUIDING COMMISSIELEDEN EN VOORZITTER NA VOORDRACHT
DOOR DE FRACTIES
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
intergemeentelijke samenwerking opnieuw te worden samengesteld.

