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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, 10-04-2015 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 20-04-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-03-2015 
2. Ruimtelijke Ordening – Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan “RUP Sint-Elooisberg” – Voorlopige vaststelling 
3. Financiën – Rapportering over het debiteurenbeheer/overzicht 

openstaande fiscale en niet-fiscale vorderingen – Kennisname 
4. Vrije Tijd – Aanpassing samenstelling seniorenraad - Goedkeuring 
5. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de algemene 

vergadering gevolgd door de buitengewone algemene vergadering 
op 2 juni 2015 

6. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de 
statutaire gewone algemene vergadering van 20 mei 2015 

7. Facility – Bekrachtiging collegebeslissing van 17 maart 2015 - 
Principebeslissing aankoop onroerend goed gelegen Alfred 
Algoetstraat 75 (gebouw vooraan) te 1750 Lennik 

8. Academie ‘Peter Benoit’ voor MWD  personeel - Vacantverklaring 
verschillende functies 

 
 
 
 
In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20-04-2015 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23-03-2015 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. RUIMTELIJKE ORDENING – ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN “RUP SINT-ELOOISBERG” – VOORLOPIGE VASTSTELLING 
 
Met het voorliggend ontwerp van gemeentelijk uitvoeringsplan “Sint-Elooisberg” wil de gemeente 
voor het nog niet ontwikkeld deel van het BPA “Sint-Elooisberg” de mogelijkheden die werden 
vastgelegd in het BPA wijzigen om meer flexibiliteit en een hedendaagser concept in de 
ontwikkeling in te bouwen en een hogere densiteit mogelijk te maken om het opgelegde bindend 
sociaal objectief te kunnen realiseren. 
 
 
3. FINANCIËN – RAPPORTERING OVER HET DEBITEURENBEHEER/OVERZICHT 
OPENSTAANDE FISCALE EN NIET_FISCALE VORDERINGEN - KENNISNAME 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over het debiteurenbeheer 2015. 
 
 
4. VRIJE TIJD – AANPASSING SAMENSTELLING SENIORENRAAD - GOEDKEURING 
 
De samenstelling van de seniorenraad wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter kennisname.  
Het betreft de vervanging van de heer Fried Ringoot door mevrouw Christel O. 
 
 
5. SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING GEVOLGD DOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 2 
JUNI 2015 
 
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 gevolgd door de buitengewone algemene vergadering van Infrax 
West aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 
 
 
6. SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE STATUTAIRE 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 MEI 2015 
 
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. FACILITY – BEKRACHTIGING COLLEGEBESLISSING VAN 17 MAART 2015 _- 
PRINCIPEBESLISSING AANKOOP ONROEREND GOED GELEGEN ALFRED ALGOETSTRAAT 
75 (GEBOUW VOORAAN) TE 1750 LENNIK 
 
De gemeente wenst het voorgebouw van de vroegere Rijkswachtkazerne, gelegen A. Algoetstraat 
75 te 1750 LENNIK aan te kopen. Hierdoor wordt de gemeente eigenaar van de volledige site 
(voorgebouw, gebouw achter en tuin) van de vroegere Rijkswachtkazerne. De procedure voor de 
aankoop van het achterliggende gebouw is lopende. De achterliggende tuin is reeds eigendom van 
de gemeente. De prijs voor de aankoop van het voorgebouw wordt geschat op 299 250 €. 



 

 
 
8. ACADEMIE ‘PETER BENOIT’ VOOR MWD  PERSONEEL - VACANTVERKLARING 
VERSCHILLENDE FUNCTIES 
 
De gemeentelijke academie ‘Peter Benoit’ voor MWD stelt een aantal functies open voor 
onderwijzend en administratief personeel voor vaste benoeming. 
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