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

1750 Lennik, 13-10-2017
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 23-10-2017 te 20 uur in het gemeentehuis.

Agenda 2de oproeping:
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 26-06-2017
2. Financiën – Jaarrekening OCMW 2016- Kennisname
3. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer m.b.t. circulatie parking de Gronckel –
Goedkeuring
4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer m.b.t. buurtweg nr. 26 – Verbod op Quads –
Goedkeuring
5. Grondgebiedszaken – Verkoop van een perceel aan Eandis –
Perceel gelegen steenbergstraat kadastraal gekend 2e afdeling,
sectie d. nr. 131 – Goedkeuring
6. Milieu – Bekrachtiging visie van de raad van bestuur van Intradura
voor de uitbreiding van de inzameling van verpakkingsafval –
Goedkeuring
7. Personeel
–
Aanstelling
vervanger
waarnemend
gemeentesecretaris
8. Beleidsondersteuning & dienstverlening - Algemeen reglement op
de gemeentelijke begraafplaatsen - Goedkeuring
9. Beleidsondersteuning & dienstverlening – Retributiereglement op
grondconcessies en ontgravingen – Goedkeuring

Punt aangevraagd door raadslid Erik O

10. Voorstel: Herdenkingsplaat voor neergestorte bommenwerper aan
Statie Gaasbeek – Aanbrengen op sokkel

Punt aangevraagd door raadslid Lien De Slagmeulder
11. Voorstel tot invoering van de European Disability card

Punten aangevraagd door raadslid Gun Mignon
12.
13.
14.
15.

Verkeersveiligheid kruispunt Assesteenweg & G. Breynaertstraat
Onterechte boete voor parkeren
Beschikbaarheid gegevens op Lennik.be
Eis tot wegnemen van de rijbaankussens in Gaasbeek

Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper
16. Vraag – Verbouwing feestzaal Jo Baetens

Punten aangevraagd door raadslid Erik O
17.
18.
19.
20.
21.

Vraag i.v.m. Japanse Duizendknoop
Vraag – Parking aan de Schoolweg – Gronckelhuis
Vraag i.v.m. stand van zaken van de werken aan de Dekenijtuin
Vraag – Stand van zaken toestand Kattenbos te Eizeringen
Lijst van de mandaten en hun bezoldiging - Vragen

Punt aangevraagd door raadslid Christel O
22. Vraag in verband
Schapenstraat

met

de

recente

reparatiewerken aan de

Agenda 1ste oproeping:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25-09-2017
2. Financiën – Kapitaalverhoging Intradura opdrachthoudende vereniging –
Goedkeuring
3. Financiën – Aanpassing gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing – Goedkeuring
4. Secretariaat – Iverlek - Goedkeuring van agendapunten, voorstel tot
herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met
inkanteling van deel Finilek in Iverlek, statutenwijzigingen voor de algemene
vergadering op 15 december 2017
5. Secretariaat – Finilek –Buitengewone Algemene vergadering op 15 december
2017 - Goedkeuring agenda
6. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de buitengewone
algemene vergadering op 4 december 2017
7. Economie – Toetreding tot wijkwerken-stelsel met organisator Haviland –
Goedkeuring
8. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
m.b.t. de afbakening van de snelheidszones 30 en 50 km/u – Goedkeuring
9. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
m.b.t. de afbakening van de bebouwde kommen – Goedkeuring
10. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
betreffende het invoeren van een verdrijvingsvak op de Ninoofsesteenweg (N8) –
Goedkeuring
11. ICT – Digitaal stemmen bestelling in het kader raamovereenkomst bestek
rrn3/2008 van FOD binnenlandse zaken – Bekrachtiging collegebeslissing
12. Ruimtelijke ordening – Goedkeuring van het wegentracé – Verkavelingsaanvraag
– Hunselstraat zn – Dossier 2017/v18-a
13. Patrimonium – Aankoop van de rijkswachtkazerne (gelegen Alfred Algoetstraat
75 te 1750 Lennik) na ministerieel besluit van onteigeningsmachtiging Beslissing

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23-10-2017

2de oproeping:
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26-06-2017
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2. FINANCIËN – JAARREKENING OCMW 2016- KENNISNAME
De dienstjaarrekening 2016 van het OCMW Lennik werd vastgesteld in de raad van 27 juni 2016.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing.
3. MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER M.B.T. CIRCULATIE PARKING DE GRONCKEL – GOEDKEURING
Om de circulatie op parking De Gronckel, gelegen aan de Schoolweg, te verbeteren wordt een
verplichte rijrichting ingesteld. De huidige in- en uitgang worden op deze manier verduidelijkt voor
de weggebruiker.
4.
MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER M.B.T. BUURTWEG NR. 26 - VERBOD OP QUADS – GOEDKEURING
Buurtweg 26, gelegen tussen de Frans Devoghellaan en de Katteklauwstraat, wordt op regelmatige
basis gebruikt door quads, (cross)motoren en bromfietsen. Hierbij ontstaan echter diepe rijsporen
waardoor voetgangers en fietsers niet meer door kunnen. Om deze trage weg te beschermen wordt
een verbod ingevoerd voor deze vervoersmiddelen.
5.
GRONDGEBIEDSZAKEN – VERKOOP VAN EEN PERCEEL AAN EANDIS – PERCEEL
GELEGEN STEENBERGSTRAAT KADASTRAAL GEKEND 2e AFDELING, SECTIE D, NR. 131 –
GOEDKEURING
De gemeente Lennik verkoopt een perceel grond aan Eandis voor de plaatsing van een nieuwe
cabine. Deze cabine vervangt een bestaande cabine op de Brusselsestraat.
Het perceel is gelegen in de Steenbergstraat kadastraal gekend 2e afdeling, sectie D, nr. 131.
Een rustzone met openbaar karakter zal ingericht worden door Eandis, inclusief de plaatsing van
een picknicktafel.
6.
MILIEU – BEKRACHTIGING VISIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTRADURA
VOOR DE UITBREIDING VAN DE INZAMELING VAN VERPAKKINGSAFVAL
–
GOEDKEURING
De interregionale verpakkingscommissie (IVC) heeft de erkenning voor Fost Plus gewijzigd. Fost
plus moet tegen ten laatste 1 januari 2018 een plan voorleggen op welke manier ze tegen ten
laatste 31 december 2019 alle verpakkingsafval gaan inzamelen. Intradura en al hun aangesloten
gemeenten brengen hiervoor een gemeenschappelijk advies uit.
7.

PERSONEEL – AANSTELLING VERVANGER WAARNEMEND GEMEENTESECRETARIS

De gemeenteraad keurt de aanstelling van de vervanger van de waarnemend gemeentesecretaris
goed.

8.
BELEIDSONDERSTEUNING & DIENSTVERLENING - ALGEMEEN REGLEMENT OP DE
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN - GOEDKEURING
Tot op heden beschikte de gemeente niet over een algemeen reglement op de gemeentelijke
begraafplaatsen. Gezien het aangewezen is om algemene bepalingen vast te stellen, wordt dit
reglement aan de gemeenteraad voorgelegd.
9.
BELEIDSONDERSTEUNING & DIENSTVERLENING – RETRIBUTIEREGLEMENT OP
GRONDCONCESSIES EN ONTGRAVINGEN – GOEDKEURING
Naar aanleiding van het voorliggende algemeen reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen,
wordt voorgesteld om het huidige retributiereglement te vervangen zodat het volledig afgestemd is
op het algemeen reglement. De door de gemeenteraad in januari 2017 vastgestelde retributies
blijven ongewijzigd.

Punt aangevraagd door raadslid Erik O:
10.
VOORSTEL: HERDENKINGSPLAAT VOOR NEERGESTORTE BOMMENWERPER AAN
STATIE GAASBEEK – AANBRENGEN OP SOKKEL

Punt aangevraagd door raadslid Lien De Slagmeulder:
11. VOORSTEL TOT INVOERING VAN DE EUROPEAN DISABILITY CARD

Punten aangevraagd door raadslid Gun Mignon
12. VERKEERSVEILIGHEID KRUISPUNT ASSESTEENWEG & G. BREYNAERTSTRAAT
13. ONTERECHTE BOETE VOOR PARKEREN
14. BESCHIKBAARHEID GEGEVENS OP LENNIK.BE
15. EIS TOT WEGNEMEN VAN DE RIJBAANKUSSENS IN GAASBEEK

Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper
16. VRAAG – VERBOUWING FEESTZAAL JO BAETENS

Punten aangevraagd door raadslid Erik O
17. VRAAG I.V.M. JAPANSE DUIZENDKNOOP
18. VRAAG – PARKING AAN DE SCHOOLWEG – GRONCKELHUIS
19. VRAAG I.V.M. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKEN AAN DE DEKENIJTUIN
20. VRAAG – STAND VAN ZAKEN TOESTAND KATTENBOS TE EIZERINGEN
21. LIJST VAN DE MANDATEN EN HUN BEZOLDIGING - VRAGEN

Punt aangevraagd door raadslid Christel O:
22. VRAAG IN VERBAND MET DE RECENTE REPARATIEWERKEN AAN DE SCHAPENSTRAAT

1ste Oproeping:
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25-09-2017
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2. FINANCIËN
–
KAPITAALVERHOGING
VERENIGING - GOEDKEURING

INTRADURA

OPDRACHTHOUDENDE

De raad van bestuur van Haviland lntercommunale heeft in uitvoering van de beslissing van de
bijzondere algemene vergadering van 6 september 2017 op haar vergadering van 18 september jl.
beslist tot uitkering van obligaties aan haar A- en B-aandeelhouders op 19 september 2017 . De
uitgekeerde obligaties zijn door lntradura uitgegeven ten voordele van Haviland lntercommunale bij
de overname van de bedrijfstak afvalbeleid.
Als sluitstuk van de reorganisatie van Haviland lntercommunale en de oprichting van lntradura,
vraagt de raad van bestuur van lntradura aan de deelnemende gemeenten om de uitgekeerde
obligaties in te brengen in het kapitaal van lntradura tegen uitgifte van nieuwe A-aandelen met een
nominale waarde van 3 euro per aandeel, overeenkomstig artikel 11 van de statuten.
3. FINANCIËN – AANPASSING GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE
VOORHEFFING – GOEDKEURING
Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde
financiering van de provincies (B.S van 13 december 2016) wijzigt, door een inkrimping van het
takenpakket van de provincies, ook de financiering van het Gewest, de provincies en de
gemeenten.
Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het Vlaamse
en gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet het decreet in een gedeeltelijke
integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing.
Vandaar dat de Vlaamse basisheffing vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% voor
het basistarief en van 1,6% naar 2,54% voor het sociaal tarief (een verhoging met factor 1,5897).
Om de fiscale druk binnen de gemeente Lennik op hetzelfde niveau te houden moeten de huidige
gemeentelijke opcentiemen worden aangepast naar 708.
4. SECRETARIAAT – IVERLEK - GOEDKEURING VAN AGENDAPUNTEN, VOORSTEL TOT
HERSTRUCTURERINGSOPERATIE VAN DE VLAAMSE FINANCIERINGSVERENIGINGEN MET
INKANTELING VAN DEEL FINILEK IN IVERLEK, STATUTENWIJZIGINGEN VOOR DE
ALGEMENE VERGADERING OP 15 DECEMBER 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.
5. SECRETARIAAT – FINILEK –BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 15
DECEMBER 2017 - 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 – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING OP 4 DECEMBER 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 buitengewone algemene vergadering van Infrax West aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
7. ECONOMIE – TOETREDING
HAVILAND – GOEDKEURING

TOT

WIJKWERKEN-STELSEL

MET

ORGANISATOR

De gemeenteraad beslist om in te stappen in het ‘Wijkwerken-stelsel’ in het kader van de
hervorming van het huidige PWA-stelsel.
Intercommunale Haviland wordt aangeduid als organisator van het ‘Wijkwerk’ voor de gemeente
Lennik.
8. MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER M.B.T. DE AFBAKENING VAN DE SNELHEIDSZONES 30 EN 50 KM/U GOEDKEURING
Op de Brusselsestraat (N282) en Schapenstraat worden twee bijkomende trajectcontroles door
middel van ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) geïnstalleerd. Deze camera’s
staan opgesteld ter hoogte van de Brusselsestraat 1 en 139 en Schapenstraat 106 en 208. Deze
camera’s registeren de nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen. Via dit systeem kan de
maximumsnelheid over een langere en vaste afstand worden gecontroleerd. Voertuigen die binnen
dit traject te snel rijden kunnen op deze manier ook consistent en consequent beboet worden.
Om éénzelfde boetetarief te bekomen moet de zone 50 worden uitgebreid en een deel van de
bebouwde kom worden verplaatst. De bebouwde kom in de Brusselsestraat wordt vervangen door
een zone 50. De bebouwde kom in de Schapenstraat wordt uitgebreid tot huisnummer 106.
Het beoogde doel van de trajectcontrole is het verhogen van de verkeersveiligheid. Door het
gebruik van een trajectcontrole daalt de gemiddelde snelheid en het aantal ongevallen aanzienlijk,
zoals aangetoond in een studie van de Universiteit Hasselt uit 2014.
9. MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER M.B.T. DE AFBAKENING VAN DE BEBOUWDE KOMMEN – GOEDKEURING
Op de Brusselsestraat (N282) en Schapenstraat worden twee bijkomende trajectcontroles door
middel van ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) geïnstalleerd. Deze camera’s
staan opgesteld ter hoogte van de Brusselsestraat 1 en 139 en Schapenstraat 106 en 208. Deze
camera’s registeren de nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen. Via dit systeem kan de
maximumsnelheid over een langere en vaste afstand worden gecontroleerd. Voertuigen die binnen
dit traject te snel rijden kunnen op deze manier ook consistent en consequent beboet worden.
Om éénzelfde boetetarief te bekomen moet de zone 50 worden uitgebreid en een deel van de
bebouwde kom worden verplaatst. De bebouwde kom in de Brusselsestraat wordt vervangen door
een zone 50. De bebouwde kom in de Schapenstraat wordt uitgebreid tot huisnummer 106.
Het beoogde doel van de trajectcontrole is het verhogen van de verkeersveiligheid. Door het
gebruik van een trajectcontrole daalt de gemiddelde snelheid en het aantal ongevallen aanzienlijk,
zoals aangetoond in een studie van de Universiteit Hasselt uit 2014.

10. MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN VAN EEN VERDRIJVINGSVAK OP DE
NINOOFSESTEENWEG (N8) – GOEDKEURING
Om de zichtbaarheid bij het oprijden van het kruispunt van de Karenbergstraat met de
Ninoofsesteenweg (N8) te verbeteren, zal een verdrijvingsvlak worden aangebracht op de
Ninoofsesteenweg.
11. ICT – DIGITAAL STEMMEN BESTELLING IN HET KADER RAAMOVEREENKOMST
BESTEK
RRN3/2008
VAN
FOD
BINNENLANDSE
ZAKEN
–
BEKRACHTIGING
COLLEGEBESLISSING
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zullen de inwoners van de gemeente Lennik
elektronisch kunnen stemmen. De gemeente stapt in het raamcontract dat de FOD Binnenlandse
zaken heeft afgesloten met Smartmatic, het bedrijf dat de stemmodules levert. Het stemproces zal
hierdoor veel vlotter verlopen, er zullen minder bijzitters nodig zijn en er moeten geen mensen
opgeroepen worden om te tellen.
12. RUIMTELIJKE
ORDENING
–
GOEDKEURING
VAN
HET
WEGENTRACÉ
VERKAVELINGSAANVRAAG – HUNSELSTRAAT ZN – DOSSIER 2017/V18-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.
13. PATRIMONIUM – AANKOOP VAN DE RIJKSWACHTKAZERNE (GELEGEN ALFRED
ALGOETSTRAAT
75
TE
1750
LENNIK)
NA
MINISTERIEEL
BESLUIT
VAN
ONTEIGENINGSMACHTIGING - BESLISSING
Nu de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
Armoedebestrijding aan de gemeente Lennik de machtiging aan de gemeente Lennik voor
onteigening van voormalige rijkswachtkazerne heeft verleend kan de gemeente overgaan tot
verwerving van dit gebouw (MB van 15 september 2017).
De gemeenteraad neemt kennis van de onteigeningsmachtiging en belast het college met
verdere uitvoering van deze aankoop.

en
de
de
de

