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

1750 Lennik, 09-12-2016
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 19-12-2016 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 28-11-2016
2. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2017 –
Goedkeuring gemeentelijke dotatie
3. Financiën
–
Hulpverleningszone
Vlaams-Brabant
West
–
Meerjarenplanning 2016-2019 en budget 2017 – Kennisname
4. Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – Overdracht
roerend en onroerend patrimonium – Kennisname
5. Financiën – Budgetwijziging nr.1 2016 – Vaststelling
6. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017
– Vaststelling
7. Financiën - Verlenging retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen
op
gemeentelijk
openbaar
domein
Goedkeuring
8. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer betreffende het invoeren van een parkeerzone en
een stilstaan- en parkeerverbod in de Kroonstraat (N282) –
Goedkeuring
9. Mobiliteit –Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer betreffende de invoering van verkeersmaatregelen
in kader van de halve Schoolstraat nabij schoolomgeving het SintGodelieve-instituut te 1750 Lennik
10. ICT – Veiligheidsbeleid & veiligheidsplan – Goedkeuring
11. Gebruik mobiel podium Pajottenland+ door verenigingen –
uitleenreglement – Goedkeuring

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Mergan

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19-12-2016
1.GOEDKEURING
28-11-2016

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 – POLITIEZONE PAJOTTENLAND
GOEDKEURING GEMEENTELIJKE DOTATIE

–

POLITIEBEGROTING

2017

–

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 2017 € 1 027 648,15.
3.FINANCIËN
–
HULPVERLENINGSZONE
VLAAMS-BRABANT
MEERJARENPLANNING 2016-2019 EN BUDGET 2017 – KENNISNAME

WEST

–

Jaarlijks moet er in het budget van de gemeente een financiële bijdrage tot de
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West worden voorzien. De bijdrage van de gemeente Lennik
bedraagt voor het dienstjaar 2017 590 322,09 euro
4.FINANCIËN – HULPVERLENINGSZONE VLAAMS-BRABANT WEST – OVERDRACHT
ROEREND EN ONROEREND PATRIMONIUM – KENNISNAME
Het roerend en onroerend patrimonium van de brandweerdiensten van de vroegere
centrumgemeenten wordt bij consensus overgedragen naar de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant
West. Het KB van 23 augustus 2014 voorziet immers de mogelijkheid dat de gemeenten die
goederen overdragen en de zone die goederen verkrijgt een akkoord kunnen sluiten over de
schatting en de waardering van de goederen. De zoneraad nam deze beslissing op 08 april 2016.
De gemeente Lennik ontvangt van de zone een bedrag van 309 166,21 euro ingevolge de
openstaande leningslast op roerende goederen m.b.t. de brandweer. Voor het gebruik van de
brandweerkazerne zal de gemeente Lennik een jaarlijks bedrag ontvangen van 25 400 euro.
5.-

FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING NR. 1 2016 – VASTSTELLING

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de vaststelling van de wijzigingen aan de
budgetwijziging nr.1 2016.
6.FINANCIËN – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2017 –
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.

7.FINANCIEN
VERLENGING
RETRIBUTIEREGLEMENT
OP
WERKEN
NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN: GOEDKEURING

AAN

Sinds 2008 rekent onze gemeente (Iverlek-gemeente) aan de distributienetbeheerder een
retributie aan voor de hinder door het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas.
Huidig retributiereglement vervalt op 31 december 2016. Het wordt volgens onderhavig besluit
verlengd voor de periode 2017-2019.
8.MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN VAN EEN PARKEERZONE EN EEN
STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD IN DE KROONSTRAAT (N282) – GOEDKEURING
De gemeente wil het parkeren op de middenberm in de Kroonstraat (N282) reguleren. Op de
middenberm zal vrij parkeren mogelijk zijn. Een stilstaan- en parkeerverbod zal enkel worden
ingevoerd ter hoogte van de in- en uitgang van VZW Zonnestraal en de parking van supermarkt
‘Okay’. Dit om de bereikbaarheid van beide locaties te bevorderen.
9.MOBILITEIT –GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOERING VAN VERKEERSMAATREGELEN IN KADER
VAN DE HALVE SCHOOLSTRAAT NABIJ SCHOOLOMGEVING HET SINT-GODELIEVEINSTITUUT TE 1750 LENNIK - GOEDKEURING
Na gunstige evaluaties tijdens de proefperiode van de ‘halve Schoolstraat’, wordt het principe
definitief opgesteld in dit gemeentelijk aanvullend reglement. Het project ‘halve Schoolstraat’ zorgt
ervoor dat de leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut zich veiliger te voet of per fiets kunnen
verplaatsen op het einde van elke schooldag.
Tijdens schooldagen wordt een deel van de Schapenstraat ’s avonds een halfuur tijdelijk afgesloten
voor het gemotoriseerd verkeer, waardoor schoolgaande kinderen veilig de school kunnen verlaten.
10.-

ICT – VEILIGHEIDSBELEID & VEILIGHEIDSPLAN – GOEDKEURING

We drukken elke dag documenten af zonder nadenken en kopiëren of versturen persoonsgegevens
zonder beveiliging. We gebruiken, een weliswaar complex, wachtwoord voor vele toepassingen
maar zetten ondoordacht vertrouwelijke documenten op Dropbox of Google Drive of versturen ze
via WeTransfer zonder na te denken waar onze documenten bewaard worden. Om een voldoende
niveau van informatieveiligheid te kunnen garanderen dient elk openbaar bestuur te beschikken
over een ICT-veiligheidsconsulent en een jaarlijks geactualiseerd ICT-veiligheidsplan. In de
gemeente Lennik werd in 2016 een ICT-veiligheidsconsulent aangesteld (via raamcontract stad
Tienen, gegund aan VERA). Na onderzoek procedures + controles op procedures, interviews,
risicoanalyse m.b.t. informatieveiligheid en bespreking heeft onze ICT-veiligheidsconsulent, dhr.
Soons een veiligheidsbeleid en veiligheidsplan uitgewerkt.
11.VRIJE TIJD - GEBRUIK MOBIEL PODIUM PAJOTTENLAND+ DOOR VERENIGINGEN –
UITLEENREGLEMENT – GOEDKEURING
Pajottenland+ heeft een mobiel podium dat uitgeleend wordt door verenigingen van de
gemeentebesturen die lid zijn van Pajottenland+. In bijgevoegd reglement worden de regels
vastgelegd voor de uitleen van dit mobiel podium.

