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

1750 Lennik, 12-02-2016
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 22-02-2016 te 20 uur in het gemeentehuis.

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.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25-01-2016
2. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016
– Vaststelling
3. Financiën
–
Hulpverleningszone
Vlaams-Brabant
west
–
Verdeelsleutel 2016 – Kennisname
4. Ruimtelijke ordening - Goedkeuring van het wegentracé verkavelingsaanvraag – Hunselstraat 87 - Dossier 2015/v18-a.
5. Ruimtelijke
ordening
–
Ontwerp
gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Den Bleek” – Voorlopige vaststelling
6. Ruimtelijke
ordening
–
Ontwerp
gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan “historisch gegroeid bedrijf brouwerij Lindemans in
Sint-Pieters-Leeuw” – Advies
7. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het
invoeren van betalend parkeren, blauwe zone, bewonerskaarten en
parkeerkaarten voor zaakvoerders in het centrum van Sint-KwintsLennik – Goedkeuring
8. Mobiliteit – Retributiereglement op het gebruik van het openbaar
domein voor het parkeren van motorvoertuigen – Goedkeuring
9. Milieu – Afvaardiging van een lid door de gemeente Lennik voor het
overlegorgaan om de intercommunale Haviland opdrachthoudend
te maken – Goedkeuring
10. Vrije tijd – Reglement betreffende het gebruik en retributie op het
huren van zalen en materialen - Goedkeuring

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22-02-2016
1.GOEDKEURING
VAN
DE
NOTULEN
VAN
DE
VERGADERING
VAN
25-01-2016
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.FINANCIËN – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2016 –
VASTSTELLING
Ingevolge artikel 147 van het gemeentedecreet past de gemeenteraad jaarlijks waar nodig het
meerjarenplan aan voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar.
Op basis van dit aangepaste meerjarenplan wordt het budget door de gemeenteraad vastgesteld.
Het budget van de gemeente omvat een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota
verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar zal voeren en
concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat tevens een toelichting omtrent de
financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
3.FINANCIËN – HULPVERLENINGSZONE VLAAMS-BRABANT WEST – VERDEELSLEUTEL
2016 - KENNISNAME
Bij gebrek aan consensus en akkoord over de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie voor het
jaar 2016 wordt de dotatie van elke gemeente vastgelegd door de gouverneur. Bij het bepalen
van een verdeelsleutel moet de gouverneur rekening houden met de 8 wettelijk voorziene
opgelegde criteria. De verdeelsleutel voor het jaar 2016 bedraagt voor de gemeente Lennik
2,28358%. De dotatie wordt vastgesteld op 627 984,83 euro.
4.RUIMTELIJKE
ORDENING
GOEDKEURING
VAN
HET
WEGENTRACE
VERKAVELINGSAANVRAAG – HUNSELSTRAAT 87 - DOSSIER 2015/V18-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.
5.RUIMTELIJKE
ORDENING
–
ONTWERP
GEMEENTELIJK
RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN “RUP DEN BLEEK” – VOORLOPIGE VASTSTELLING
Met het voorliggend ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Den Bleek” beoogt de
gemeente het bijzonder plan van aanleg “Den Bleek” goedgekeurd bij MB op 03/05/2000 te herzien
om verdichtingen van het woongebied mogelijk te maken waar dit wenselijk is, onnodige restricties
te verwijderen en de bouw van bijkomende serviceflats en seniorenhuisvesting aan het
woonzorgcentrum mogelijk te maken.
6.RUIMTELIJKE
ORDENING
–
ONTWERP
GEWESTELIJK
RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN “HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF BROUWERIJ LINDEMANS IN
SINT-PIETERS-LEEUW” – ADVIES
De Vlaamse Regering heeft op 18 december 2015 het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans’ te Sint-Pieters-Leeuw voorlopig
vastgesteld en organiseert een openbaar onderzoek van 26 januari 2016 tot en met 25 maart
2016. De procedure voorziet dat de gemeenteraad van elke betrokken gemeente tijdens dit
openbaar onderzoek een advies kan formuleren. Aan de gemeenteraad wordt vandaag gevraagd
een advies te formuleren.
7.MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT
BETREFFENDE HET
INVOEREN VAN BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, BEWONERSKAARTEN EN
PARKEERKAARTEN VOOR ZAAKVOERDERS IN HET CENTRUM VAN SINT-KWINTENSLENNIK – GOEDKEURING
Dit reglement wordt aangepast om:
- de maximale parkeertijd in de blauwe zone (zone met beperkte parkeertijd) aan te passen naar 2
uur.
- het invoeren van 2 parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op de markt mogelijk te maken.

8.MOBILITEIT – RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR
DOMEIN VOOR HET PARKEREN VAN MOTORVOERTUIGEN - GOEDKEURING
Dit retributiereglement wordt aangepast om:
- de maximale toegestane parkeertijd in de zone betalend parkeren te verlengen tot 4u.
- de toelating te geven om met een bewonerskaart in alle blauwe zones in het centrum van SintKwintens-Lennik te parkeren.
- het invoeren van parkeerkaarten voor zaakvoerders mogelijk te maken.
9.MILIEU – AFVAARDIGING VAN EEN LID DOOR DE GEMEENTE LENNIK VOOR HET
OVERLEGORGAAN OM DE INTERCOMMUNALE HAVILAND OPDRACHTHOUDEND TE MAKEN
– GOEDKEURING
De gemeente vaardigt een lid van het college van burgemeester en schepenen af om via een
overlegorgaan te onderzoeken of de intercommunale Haviland kan omgevormd worden tot een
opdrachthoudende intercommunale.
10.VRIJE TIJD – REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK EN RETRIBUTIE OP HET
HUREN VAN ZALEN EN MATERIALEN - GOEDKEURING
In dit reglement wordt de wijze van aanvragen van een zaal/en of materiaal aangepast naar online
aanvragen en wordt het gebruik van een badge(sporthal – feestzaal JB) naast de sleutel (andere
zalen) toegevoegd. Verder wordt er ook toegevoegd dat ‘uitzonderingen op dit reglement mogelijk
zijn onder voorbehoud dat er een afsprakennota wordt opgesteld met de organisator en
goedgekeurd wordt door het college van burgemeester en schepenen’.

