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

1750 Lennik, 04-12-2015
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 14-12-2015 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 23-11-2015
2. OCMW – Kennisname stopzetting van rechtswege van OCMW Raadsleden Christiane Van Belle en Ernest Vankelecom
3. OCMW – Eedaflegging van opvolgend OCMW-raadsleden na
onderzoek geloofsbrieven
4. Secretariaat – Aanvraag financiële steun door 11.11.11
International - Goedkeuring
5. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentracé verkavelingsaanvraag – K. Keymolenstraat 76 - Dossier 2015/v16a.
6. Milieu – Ruiming van het bufferbekken gelegen langs de SintElooistraat via het Rio takenpakket 2015 – Goedkeuring
7. Financiën – Budgetwijziging nr.2 2015 – Vaststelling
8. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016
– Vaststelling
9. Financiën – Parochiekerkenplan 2014-2019 - Goedkeuring
10. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2016 –
Goedkeuring gemeentelijke dotatie
11. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer betreffende het invoeren van een beperkt
parkeerverbod in de Processiestraat, de Bossuitstraat en de
Tombergstraat
12. Werken
–
Principiële
beslissing
tot
samenaankoop
via
intergemeentelijke samenwerking met Haviland intercommunale
IGSV waarbij Haviland optreedt als opdrachtencentrale voor
onderhoud van de wegeninfrastructuur 2016- Goedkeuring
13. Vrije tijd – Reglement betreffende het gebruik en retributie op het
huren van zalen en materialen – Goedkeuring
14. Vrije tijd - Verzoek gebruik sporthal Jo Baetens ultrasport –
Goedkeuring
15. Politie – Goedkeuring verordening eindejaarsfuif
IN GEHEIME ZITTING:
16. Personeel – Disponibiliteit wegens ziekte – Goedkeuring

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 14-12-2015
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23-11-2015
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.

2. OCMW – KENNISNAME STOPZETTING VAN RECHTSWEGE VAN OCMW -RAADSLEDEN
CHRISTIANE VAN BELLE EN ERNEST VANKELECOM
De raad neemt kennis van de stopzetting van de mandaten van OCMW-raadsleden mevrouw
Christiane Van Belle en de heer Ernest Vankelecom. Bij begin van de legislatuur heeft de partij
N-VA – Lennik² meegedeeld dat beide personen na 3 jaar hun mandaat zullen doorgeven aan hun
opvolgers.

3. OCMW – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND OCMW-RAADSLEDEN NA ONDERZOEK
GELOOFSBRIEVEN
Na onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging worden de heren Wim Durang en Nils
Dekaezemaeker per 1 januari 2016 aangesteld als OCMW-raadsleden tot einde legislatuur.

4. SECRETARIAAT – AANVRAAG FINANCIËLE STEUN DOOR 11.11.11 INTERNATIONAL –
GOEDKEURING
11.11.11. vraagt een financiële ondersteuning voor sociale ondersteuning voor iedereen in de
wereld.

5. RUIMTELIJKE
ORDENING
GOEDKEURING
VAN
HET
WEGENTRACÉ
VERKAVELINGSAANVRAAG – K. KEYMOLENSTRAAT 76 - DOSSIER 2015/V16-A.

-

De gemeenteraad beslist om de strook grond, gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de
verkaveling bepaalde rooilijn vastgesteld op 5m uit de as van de voorliggende weg, in te lijven in
het openbaar domein der wegenis voor de symbolische waarde van 1 euro.

6. MILIEU – RUIMING VAN HET BUFFERBEKKEN GELEGEN
ELOOISTRAAT VIA HET RIO TAKENPAKKET 2015 – GOEDKEURING

LANGS

DE

SINT-

Ten gevolge de zware overstromingen in de Frans Van der Steenstraat tijdens het pinksterweekend
van vorig jaar, heeft het gemeentebestuur zich geëngageerd om dit probleem te verhelpen. Eén
van de maatregelen is het ruimen van het bufferbekken in de Sint-Elooistraat.

7.

FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING NR.2 2015 – VASTSTELLING

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de vaststelling van de wijzigingen aan het budget
2015.

8. FINANCIËN – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2016 –
VASTSTELLING
De aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 wordt ter vaststelling aan
de gemeenteraad voorgelegd.

9. FINANCIËN – PAROCHIEKERKENPLAN 2014-2019 - GOEDKEURING
De gemeenteraad keurt het parochiekerkenplan 2014-2019 goed. Het goedgekeurd
parochiekerkenplan is noodzakelijk omdat het enerzijds de toekomstvisie over de bestemming van
de verschillende kerken op het grondgebied van de gemeente Lennik weergeeft en anderzijds het
één van de voorwaarden is om om de volledige subsidie van de Vlaamse overheid te ontvangen bij
restauratie of aanpassing aan de gebouwen van de erkende erediensten.

10. FINANCIËN – POLITIEZONE PAJOTTENLAND
GOEDKEURING GEMEENTELIJKE DOTATIE

–

POLITIEBEGROTING

2016

–

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 bedraagt voor
het dienstjaar 2016 € 944 628,91.

11. MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN VAN EEN BEPERKT PARKEERVERBOD IN DE
PROCESSIESTRAAT, DE BOSSUITSTRAAT EN DE TOMBERGSTRAAT
Er wordt een beperkt parkeerverbod ingevoerd in een deel van de Processiestraat, de Bossuitstraat
en de Tombergstraat. Het parkeerverbod geldt enkel tussen 9 uur en 17 uur en niet tijdens het
weekend. Het parkeerverbod wil in de eerste plaats de langparkeerders weren. De gemeente wil zo
de hinder in de omliggende straten van het Sint-Godelieve-Instituut beperken.

12. WERKEN
–
PRINCIPIËLE
BESLISSING
TOT
SAMENAANKOOP
VIA
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MET HAVILAND INTERCOMMUNALE IGSV
WAARBIJ HAVILAND OPTREEDT ALS OPDRACHTENCENTRALE VOOR ONDERHOUD VAN DE
WEGENINFRASTRUCTUUR 2016- GOEDKEURING
De gemeente tekent in op een samenaankoop voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur te
Lennik. Hierbij zal de gemeente kunnen genieten van een kostenvoordeel en een verhoogde
expertise-uitwisseling. Deze samenaankoop wordt georganiseerd door Haviland voor het jaar 2016.

13. VRIJE TIJD – REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK EN RETRIBUTIE OP HET
HUREN VAN ZALEN EN MATERIALEN – GOEDKEURING
In het reglement kan je de voorwaarden voor reservatie en huur van een zaal en/of materiaal en
de geldende tarieven terugvinden. In dit reglement wordt toegevoegd dat ‘uitzonderingen op dit
reglement mogelijk zijn onder voorbehoud dat er een afsprakennota wordt opgesteld door de
organisator en goedgekeurd wordt door het college van burgemeester en schepenen’.

14. VRIJE TIJD
GOEDKEURING

-

VERZOEK

GEBRUIK

SPORTHAL

JO

BAETENS

ULTRASPORT

-

De bedoeling is om sportkampen voor kleuters en lagere schoolkinderen in Lennik tijdens de
schoolvakanties en daarnaast ook enkele sportdagen voor verschillende leeftijden/doelgroepen te
organiseren. Ultrasport verzoekt om de gemeentelijke infrastructuur ‘sporthal Jo Baetens’ hiervoor
gratis te mogen gebruiken.

15. POLITIE – GOEDKEURING VERORDENING EINDEJAARSFUIF
Op donderdag 31 december 2015 organiseert de KLJ hun jaarlijkse oudejaarsfuif in sporthal Jo
Baetens. Net als de voorbije jaren werd er een politieverordening opgesteld voor deze organisatie.

IN GEHEIME ZITTING:
16. PERSONEEL – DISPONIBILITEIT WEGENS ZIEKTE – GOEDKEURING

