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

1750 Lennik, 12-05-2017
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 22-05-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken
Verbesseltstraat 9 te LENNIK.

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.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24-04-2017
2. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening
2016 - Advies
3. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2016 - Advies
4. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2016 - Advies
5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2016 – Advies
6. Financiën – Jaarrekening 2016 – Vaststelling
7. Ruimtelijke Ordening – Grond- en pandenbeleid – Overeenkomst
voor de realisatie van het sociaal woonaanbod voor de periode
2017-2019 – Inspanningen die de gemeente levert om het bindend
sociaal objectief te bereiken – Goedkeuring
8. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé Verkavelingsaanvraag – Jan Baptist Van der Lindenstraat zn Dossier 2017/v10-a
9. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé verkavelingsaanvraag – Jan Baptist van der Lindenstraat zn Dossier 2017/v09-a
10. Ruimtelijke Ordening – Overeenkomst tussen de gemeente Lennik
en de heer Geert Gaby namens O.D.M. nv inzake de
stedenbouwkundige vergunning met dossiernummer 2016-b116-t
voor de aanvulling van een voormalige leemgroeve gelegen
Rooststraat zn te 1750 Lennik - Goedkeuring
11. Ruimtelijke Ordening – Overeenkomst tussen de gemeente Lennik
en de heer Frank Pittoors inzake de stedenbouwkundige
vergunning
met
dossiernummer
2017-b03-t
voor
een
reliëfwijziging gelegen langsheen de Kraaiveldweg te 1750 Lennik –
Goedkeuring
12. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de algemene
vergadering op 6 juni 2017
13. Secretariaat
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
14. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de
algemene vergadering van 7 juni 2017

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22-05-2017
1.GOEDKEURING
24-04-2017

VAN

DE

NOTULEN

VAN

DE

VERGADERING

VAN

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.EREDIENSTEN – KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GAASBEEK REKENING 2016 –
ADVIES
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2016 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Gaasbeek gunstig te adviseren.
3.-

EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS REKENING 2016 – ADVIES

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2016 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus
gunstig te adviseren.
4.-

EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-MARTINUS REKENING 2016 – ADVIES

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2016 van de kerkfabriek van Sint-Martinus
gunstig te adviseren.
5.-

EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-URSULA REKENING 2016 - ADVIES

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2016 van de kerkfabriek Sint-Ursula
gunstig te adviseren.
6.-

FINANCIËN – JAARREKENING 2016 - VASTSTELLING

Ieder jaar dient de gemeenteraad de jaarrekening van het vorige jaar vast te stellen en kennis te
nemen van de verslagen die hierbij horen.
7.RUIMTELIJKE ORDENING – GROND- EN PANDENBELEID – OVEREENKOMST VOOR
DE REALISATIE VAN HET SOCIAAL WOONAANBOD VOOR DE PERIODE 2017-2019 –
INSPANNINGEN DIE DE GEMEENTE LEVERT OM HET BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF TE
BEREIKEN – GOEDKEURING
Bij ministerieel besluit van 11 januari 2017 hechtte Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans
haar goedkeuring aan de lijst met de definitieve onderverdelingen van gemeenten in categorieën in
het kader van voortgangstoets 2016. Het MB trad in werking op de datum van ondertekening.
De gemeenten die in categorie 2b zijn ondergebracht, werden hierover in kennis gesteld. Zij
kregen een uitnodiging voor een begeleidingsoverleg in de decentrale dienst van WonenVlaanderen in hun provincie. Het doel van deze bijeenkomst was het faciliteren van de opmaak van
een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en met een of meer sociale
woonorganisaties of lokale besturen. In die overeenkomst gaan de partijen het engagement aan
om in de periode 2017-2019 de maatregelen voor een bijkomend sociaal woonaanbod in de
gemeente op te starten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze overeenkomst tussen de gemeente Lennik, de
sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke maatschappij voor Volkshuisvesting Sint-PietersLeeuw en het sociaal verhuurkantoor RSVK De Woonkoepel vzw te bekrachtigen.

8.RUIMTELIJKE
ORDENING
GOEDKEURING
VAN
HET
WEGENTRACE
VERKAVELINGSAANVRAAG – JAN BAPTIST VAN DER LINDENSTRAAT ZN - DOSSIER
2017/V10-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.
9.RUIMTELIJKE
ORDENING
GOEDKEURING
VAN
HET
WEGENTRACE
VERKAVELINGSAANVRAAG – JAN BAPTIST VAN DER LINDENSTRAAT ZN - DOSSIER
2017/V09-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.
10.RUIMTELIJKE ORDENING – OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE LENNIK EN DE
HEER GEERT GABY NAMENS O.D.M. NV INZAKE DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
MET DOSSIERBUMMER 2016-B116-T VOOR DE AANVULLING VAN EEN VOORMALIGE
LEEMGROEVE GELEGEN ROOSTSTRAAT ZN TE 1750 LENNIK – GOEDKEURING
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een financiële overeenkomst te bekrachtigen waarbij aan de
aanvrager van een vergunningsplichtige reliëfwijziging een vergoeding wordt opgelegd voor het
aanvoeren van gronden.
De voorgestelde vergoeding bedraagt € 0,50 per aangevraagde m³ grondaanvulling.
11.RUIMTELIJKE ORDENING – OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE LENNIK EN DE
HEER FRANK PITTOORS INZAKE DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING MET
DOSSIERNUMMER 2017-B03-T VOOR EEN RELIEFWIJZIGING GELEGEN LANGSHEEN DE
KRAAIVELDWEG TE 1750 LENNIK – GOEDKEURING
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een financiële overeenkomst te bekrachtigen waarbij aan de
aanvrager van een vergunningsplichtige reliëfwijziging een vergoeding wordt opgelegd voor het
aanvoeren van gronden.
De voorgestelde vergoeding bedraagt € 0,50 per aangevraagde m³ grondaanvulling.
12.SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE ALGEMENE
VERGADERING OP 6 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 van Infrax West aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
13.SECRETARIAAT
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 van Iverlek aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
14.SECRETARIAAT – HAVICREM - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 7 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 van Havicrem aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

