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

1750 Lennik, 18-11-2016
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 28-11-2016 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 24-10-2016
2. Financiën – Erediensten budgetwijziging/2 2016 – Sint-Martinus Akteneming
3. Financiën – Erediensten aangepast meerjarenplan 2014-2019 SintMartinus – Goedkeuring
4. Ruimtelijke Ordening – Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“RUP Sint-Elooisberg” – Definitieve vaststelling
5. Secretariaat – Finilek –Buitengewone algemene vergadering op 16
december 2016 - Goedkeuring agenda
6. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2016
7. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de
algemene vergadering van 21 december 2016
8. Milieu - Beslissing over het voorstel van 17 oktober 2016 van het
overlegorgaan houdende intergemeentelijke samenwerking voor
afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging –
Goedkeuring
9. Wijziging
locatie
gemeenteraadszittingen,
adviesraden
en
burgerlijke huwelijksplechtigheden – Goedkeuring

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Mergan

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28-11-2016
1.GOEDKEURING
24-10-2016

VAN

DE

NOTULEN

VAN

DE

VERGADERING

VAN

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING/2 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.

3.FINANCIËN – EREDIENSTEN
MARTINUS – GOEDKEURING

AANGEPAST

MEERJARENPLAN

2014-2019

SINT-

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.
4.RUIMTELIJKE ORDENING – GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN “RUP
SINT-ELOOISBERG” – DEFINITIEVE VASTSTELLING
Om in het kader van het decreet grond- en pandenbeleid het aan de gemeente opgelegde bindend
sociaal objectief te realiseren en om aan de Gewestelijke Volkshuisvestingsmaatschappij, als
eigenaar van de gronden, de mogelijkheid te bieden om een hedendaags project te realiseren moet
het bestaande bijzonder plan van aanleg (BPA) “Sint-Elooisberg”, dat bij KB werd goedgekeurd op
18 november 1982, door middel van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aangepast
worden.
Aan de gemeenteraad wordt vandaag gevraagd het “RUP Sint-Elooisberg” definitief goed te keuren
en de dienst ruimtelijke ordening opdracht te geven de bekendmaking te publiceren in het
Belgische Staatsblad.
5.SECRETARIAAT – FINILEK –BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 16
DECEMBER 2016 - GOEDKEURING AGENDA
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 Finilek aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
6.SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2016

VAN

DE

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 Haviland aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.

7.SECRETARIAAT – HAVICREM - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 21 DECEMBER 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 algemene vergadering van Havicrem aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

8.MILIEU - BESLISSING OVER HET VOORSTEL VAN 17 OKTOBER 2016 VAN HET
OVERLEGORGAAN
HOUDENDE
INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKING
VOOR
AFVALBEHEER MIDDELS EEN OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING – GOEDKEURING
De procedure tot oprichting van een nieuwe, opdrachthoudende vereniging voor afvalbeleid is
momenteel lopende. Voor de oprichting werd een overlegorgaan geïnstalleerd in april 2016 met als
opdracht een voorstel voor de nieuwe structuur uit te werken. De gemeenteraad wordt gevraagd
om zich uit te spreken over het voorstel.

9.WIJZIGING
LOCATIE
GEMEENTERAADSZITTINGEN,
BURGERLIJKE HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN – GOEDKEURING

ADVIESRADEN

EN

Omwille van geplande renovatiewerken aan en de herinrichting van het gemeentehuis, wordt
voorgesteld om vanaf 23 januari 2017 de beraadslagingen van de gemeenteraad,
gemeenteraadscommissies, adviesraden, … te laten plaatsvinden in de raadzaal van de Dekenij,
gelegen Deken Verbesseltstraat 9 te LENNIK. Ook de huwelijksplechtigheden zullen vanaf die
datum in de Dekenij doorgaan.

