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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, 14-4-2017 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-4-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27-3-2017 
2. Financiën -  budget 2017 Kerkfabriek Sint-Gertrudis - Akteneming 
3. Financiën – aanpassing belastingreglement inzake het verstrekken 

van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en 
aktename meldingen op onroerende goederen in het kader van het 
decreet betreffende de omgevingsvergunning – goedkeuring 

4. Mobiliteit – gemeentelijk reglement betreffende code voor 

infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen – 
goedkeuring 

5. Mobiliteit – gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer mbt gemeentewegen – wijziging van beperkte 
doorgang in de Jan Baptist Van Der Lindenstraat  - goedkeuring 

6. Iverlek – goedkeuring agendapunten, statutenwijzigingen, 
(eventuele) uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte 
en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 
16 juni 2017 

7. Haviland – statutaire gewone algemene vergadering van 21 juni 
2017 – goedkeuring agendapunten 

8. Finilek – jaarvergadering van 16 juni 2017 – goedkeuring 
agendapunten 
 
 

 

In opdracht; 

de wnd. secretaris, de voorzitter, 

  
   
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24-4-2017 

 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN  
27-3-2017 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2.- FINANCIËN – BUDGET 2017 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS – 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 

kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
3.- FINANCIEN – AANPASSING BELASTINGSREGLEMENT INZAKE HET VERSTREKKEN 
VAN INLICHTINGEN, VERLENEN VAN ATTESTEN EN VERGUNNINGEN EN AKTENAME 
MELDINGEN OP ONROERENDE GOEDEREN IN HET KADER VAN HET DECREET 
BETREFFENDE DE OMGEVINGSVERGUNNING – GOEDKEURING 
 

Aan de raad wordt een aanpassing van het belastingreglement ter goedkeuring voorgelegd 
overwegende dat door de nieuwe benoemingen van de vergunningen en meldingen, de voorgaande 
belastingsreglementen op het afleveren van administratieve stukken niet langer kunnen worden 
toegepast voor de aanvragen ingediend vanaf de inwerkingtreding van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning. 
 
4.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE CODE VOOR 

INFRASTRUCTUUR- EN NUTSWERKEN LANGS GEMEENTEWEGEN – GOEDKEURING 

Een overleg tussen gemeenten, nutsbedrijven, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
en de Vlaamse Raad voor Netwerkbeheerders actualiseerde de code voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen. Deze code moet helpen zorgen voor een goed herstel van 
straten of trottoirs na nutswerken, voor een betere afstemming van werken en voor een betere 
communicatie en aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers. 

 
5.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 

WEGVERKEER M.B.T. GEMEENTEWEGEN – WIJZIGING VAN BEPERKTE DOORGANG IN DE 

JAN BAPTIST VAN DER LINDENSTRAAT - GOEDKEURING 

De karterblokken in de Jan Baptist Van der Lindenstraat worden ter hoogte van het kruispunt met 
de Diepenbroekstraat verwijderd en vervangen door wegneembare retroreflecterende paaltjes. 
Hierdoor kunnen er bij grote evenementen of calamiteiten in het centrum van Lennik op een 
eenvoudige manier omleidingen worden uitgewerkt. 

 
6.- IVERLEK – GOEDKEURING AGENDAPUNTEN, STATUTENWIJZIGINGEN, (EVENTUELE) 

UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE EN VASTSTELLING 

VAN HET MANDAAT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 JUNI 2017 

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 en jaarvergadering van Iverlek aan de gemeenteraad 

voorgelegd ter goedkeuring. De gemeenteraad wordt tevens gevraagd om een eventuele 

beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte, waarbij 

gekozen kan worden om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen aan Iverlek, hetzij  

de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toe te vertrouwen aan Iverlek.  

 



 

7.- HAVILAND –STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 JUNI 2017 – 

GOEDKEURING AGENDAPUNTEN 

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 statutaire gewone algemene vergadering van Haviland aan de gemeenteraad voorgelegd ter 
goedkeuring. 

 
8.- FINILEK –JAARVERGADERING VAN 16 JUNI 2017 – GOEDKEURING AGENDAPUNTEN 

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 jaarvergadering van Finilek aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 


