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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, 14-10-2016 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-10-2016 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-09-2016 
2. Ruimtelijke Ordening – De afschaffing van voetweg nr. 108 op het 

perceel gelegen Steenbergstraat 7 te 1750 Lennik kadastraal 
gekend tweede afdeling sectie e nr 0197f - Principebesluit 

3. Werken - Instelling van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop 
van elektrische energie en aardgas door de gemeente en OCMW 
voor hun gebouwen en installaties – Goedkeuring 

4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer betreffende het invoeren van wegsignalisatie in de 
Karel Keymolenstraat in kader van de herinrichting schoolomgeving 
van basisschool “De Key” – Goedkeuring 

5. ICT – ICT-toetreding op maat vanuit de interlokale vereniging it-
punt - Goedkeuring 

6. Financiën – Erediensten aangepast meerjarenplan 2014-2019 Sint-
Martinus - Goedkeuring 

7. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2016 – Sint-Martinus - 
Akteneming 

8. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2016 – Gaasbeek - 
akteneming 

9. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2016 – Sint-Kwintinus - 
Akteneming 

10. Financiën – Erediensten budget 2017 - Akteneming 
11. Vrije tijd – Overeenkomst sportcafé - Goedkeuring 

 
 
 
 

In opdracht; 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
Peter Mergan Koenraad AMEYS 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24-10-2016 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN  
26-09-2016 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
 
2.- RUIMTELIJKE ORDENING – DE AFSCHAFFING VAN VOETWEG NR. 108 OP HET 
PERCEEL GELEGEN STEENBERGSTRAAT 7 TE 1750 LENNIK KADASTRAAL GEKEND TWEEDE 
AFDELING SECTIE E NR 0197F – PRINCIPEBESLUIT 
 
Gelet op de vraag van de eigenaars van het perceel gelegen Steenbergstraat nr.7 tot afschaffing 
van de voetweg nr. 108, wordt de principebeslissing van deze afschaffing voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter voorbereiding van de opstart van het dossier.  
Het gaat hier om een reststuk van de voetweg nr. 108 dat geen enkel openbaar nut meer heeft 
aangezien het andere deel van de voetweg nr. 108 reeds eerder werd afgeschaft. 
 
 
 
3.- WERKEN - INSTELLING VAN DE OPDRACHT INZAKE GEZAMENLIJKE AANKOOP VAN 
ELEKTRISCHE ENERGIE EN AARDGAS DOOR DE GEMEENTE EN OCMW VOOR HUN 
GEBOUWEN EN INSTALLATIES – GOEDKEURING 
 
De gemeente en het OCMW van Lennik stellen Eandis aan voor de organisatie van een 
samenaankoop van elektrische energie en aardgas voor de periode 2018-2020. 
Er wordt voor 100 % groene elektrische energie gekozen, dit zoals werd vastgelegd in het 
goedgekeurde klimaatactieplan van de gemeente Lennik. 
Een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs  valt te verwachten door een samenaankoop uit te 
schrijven. 
 
 
 
4.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN VAN WEGSIGNALISATIE IN DE KAREL 
KEYMOLENSTRAAT IN KADER VAN DE HERINRICHTING SCHOOLOMGEVING VAN 
BASISSCHOOL “DE KEY” – GOEDKEURING 
 
In kader van het afronden van de herinrichtingswerken van de schoolomgeving van basisschool “De 
Key” zal bijkomend verkeerssignalisatie worden geplaatst, alsook zal parkeren met beperkte 
parkeertijd worden ingevoerd voor kinderdagverblijf “De Pareltjes”. 
 
 
 
5.- ICT – ICT-TOETREDING OP MAAT VANUIT DE INTERLOKALE VERENIGING IT-PUNT 
– GOEDKEURING 
 
De gemeente Lennik wil zich laten ondersteunen op het vlak van ICT, e-government, 
informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde IT- 
dienstverlening. Omdat nog ander Vlaams-Brabantse gemeenten deze ondersteuning zochten werd 
It-punt, een interlokale vereniging, opgericht. VERA is de beheerder van deze interlokale 
vereniging (ilv). Via deze ilv krijgen deelnemende besturen een vast raamwerk om op eenvoudige 
manier beroep te doen op ICT-ondersteuning op maat. Het biedt bovendien een wettelijk kader 
voor afname van diensten cf. de wet overheidsopdrachten & zekerheid voor onafhankelijk advies en 
bijstand, niet gebonden aan leveranciers. 
 



 

 
6.- FINANCIËN – EREDIENSTEN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 SINT-
MARTINUS – GOEDKEURING 
 
Overeenkomstig het Decreet van 7 mei 2004, zijn de meerjarenplannen en de wijzigingen 
onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de 
gemeenteraad. De meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
 
7.- FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2016 – SINT-MARTINUS – 
AKTENEMING 
 
Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De 
budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt thans ter akteneming aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
8.- FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2016 – GAASBEEK – AKTENEMING 
 
Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De 
budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Gaasbeek wordt thans ter akteneming aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
9.- FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2016 – SINT-KWINTINUS – 
AKTENEMING 
 
Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De 
budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus wordt thans ter akteneming aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
10.- FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2017 – AKTENEMING 
 
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in 
het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. Het budget 2017 van de 
kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, Sint-Kwintinus, Sint-Ursula en Sint-Martinus wordt 
thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
11.- VRIJE TIJD – OVEREENKOMST SPORTCAFÉ - GOEDKEURING 
 
Aangezien de concessieovereenkomst van het sportcafé werd stopgezet met de voormalige 
uitbaters en er geen nieuwe concessie meer werd uitgeschreven kwam de vraag van de clubs om 
zelf het sportcafé open te houden na hun trainingen en/of wedstrijden of met speciale 
aangelegenheden. Naast de vraag van de clubs, is het ook een feit dat er ’s avonds geen enkele 
controle meer is/was in en rondom de sportsite Jo Baetens, alsook lijkt het ons op die manier 
aangewezen om de sporthal en het sportcafé te laten herleven. 
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