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

1750 Lennik, 16-09-2016
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 26-09-2016 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 27-06-2016
2. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé Verkavelingsaanvraag – Hemelveldweg zn - dossier 2016/v06-a
3. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé Verkavelingsaanvraag – Zwartenbroekstraat 180 en nieuwe
wegenis - dossier 2016/v07-a
4. Ruimtelijke Ordening – Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“RUP den bleek” – Definitieve vaststelling
5. Patrimonium – Aankoop van een perceel grond gelegen langs de
Assesteenweg te 1750 Lennik 1ste afdeling sectie a nr. 0001/a/2
en aankoop van een perceel grond gelegen langs de Assesteenweg
te 1750 Lennik 1ste afdeling sectie a nr. 0001/b/2 – Goedkeuring
6. Financiën – Jaarrekening OCMW 2015- Kennisname
7. Financiën
–
Borgstelling
thesauriebewijzenprogramma
Goedkeuring
8. Secretariaat - Iverlek en Eandis assets – Algemene vergadering in
buitengewone zitting op 3 oktober 2016 - Goedkeuring van
agendapunten en vaststelling van het mandaat
9. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de
buitengewone algemene vergadering op 24 oktober 2016

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Mergan

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26-09-2016
1.GOEDKEURING
27-06-2016

VAN

DE

NOTULEN

VAN

DE

VERGADERING

VAN

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.RUIMTELIJKE
ORDENING
GOEDKEURING
VAN
HET
WEGENTRACE
VERKAVELINGSAANVRAAG – HEMELVELDWEG ZN - DOSSIER 2016/V06-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.
3.RUIMTELIJKE
ORDENING
GOEDKEURING
VAN
HET
WEGENTRACE
VERKAVELINGSAANVRAAG – ZWARTENBROEKSTRAAT 180 EN NIEUWE WEGENIS DOSSIER 2016/V07-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.
4.RUIMTELIJKE ORDENING – GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “RUP
DEN BLEEK” – DEFINITIEVE VASTSTELLING
Met het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP 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.
5.PATRIMONIUM – AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND GELEGEN LANGS DE
ASSESTEENWEG TE 1750 LENNIK 1STE AFDELING SECTIE A NR. 0001/A/2_EN AANKOOP
VAN EEN PERCEEL GROND GELEGEN LANGS DE ASSESTEENWEG TE 1750 LENNIK 1STE
AFDELING SECTIE A NR. 0001/B/2 – GOEDKEURING
De gemeente Lennik koopt 2 gronden aan gelegen langs de Assesteenweg (N285) ter hoogte van
het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8).
De gemeente wenst deze eigendommen te gebruiken voor de herlocalisatie van de
brandweerkazerne en/of voor een ander openbaar nut.
6.-

FINANCIËN – JAARREKENING OCMW 2015- KENNISNAME

De dienstjaarrekening 2015 van het OCMW Lennik werd vastgesteld in de raad van 28 juni 2016.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing.
7.-

FINANCIËN – BORGSTELLING THESAURIEBEWIJZENPROGRAMMA - GOEDKEURING

In 1997 werd door Finilek een contract afgesloten met de ASLK (nu BNP Paribas Fortis) en Paribas
Bank (later Artesia, Dexia en nu Belfius) voor het uitgeven van thesauriebewijzen. Het

plafondbedrag voor dit programma bedroeg omgerekend EUR 99,2 miljoen (BEF 4 miljard). Midden
2005 werd het plafondbedrag verhoogd en op EUR 230 miljoen gebracht.
Alle gemeenten-vennoten van Finilek hebben zich borg gesteld. Het totaal van alle individuele
waarborgen dekt ruimschoots het bedrag van het thesauriebewijzenprogramma. De raad van
bestuur van Finilek heeft beslist het bestaande thesauriebewijzenprogramma stop te zetten en te
vervangen door een nieuw thesauriebewijzenprogramma met een plafondbedrag van EUR
100 miljoen. Hiervoor werd een contract met Belfius afgesloten. Aan de gemeenten-vennoten van
Finilek wordt gevraagd zich borg te stellen ten aanzien van de houders van thesauriebewijzen
uitgegeven door Finilek in het kader van het nieuwe thesauriebewijzenprogramma.
8.SECRETARIAAT - IVERLEK EN EANDIS ASSETS – ALGEMENE VERGADERING IN
BUITENGEWONE ZITTING OP 3 OKTOBER 2016 - GOEDKEURING VAN AGENDAPUNTEN EN
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT
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 vergaderingen in buitengewone zitting van Iverlek en Eandis Assets aan de
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
9.SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING OP 24 OKTOBER 2016
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.

