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

1750 Lennik, 16-02-2018
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 26-02-2018 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 29-01-2018
2. Ruimtelijke Ordening – Grond- en pandenbeleid – Wijziging
intergemeentelijk
lokaal
toewijzingsreglement
voor sociale
huurwoningen – Woonwinkel Pajottenland – Goedkeuring
3. Grondgebiedzaken – Aanleg verharding voetweg 120 te 1750
Lennik – Goedkeuring wegenistracé
4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer betreffende het aanleggen van een parkeerplaats
voor mindervaliden in de Doelestraat - Goedkeuring
5. Vrije
Tijd
–
Wijziging
statuten
interlokale
vereniging
‘intergemeentelijke preventiedienst drugs en alcohol Pajottenland’
– Goedkeuring
6. Vrije tijd – Begroting 2018 intergemeentelijke preventiedienst –
Goedkeuring
7. Personeel – Aanstelling van de heer Marc Bruylandt als
gemeentelijke omgevingsambtenaar met ingang van 1 maart 2018
– Goedkeuring
8. Patrimonium - Huurovereenkomst brandweerkazerne - Kennisname

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26-02-2018
1.-

GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 29-01-2018

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.RUIMTELIJKE
ORDENING
–
GROND- EN PANDENBELEID –
INTERGEMEENTELIJK
LOKAAL
TOEWIJZINGSREGLEMENT
VOOR
HUURWONINGEN – WOONWINKEL PAJOTTENLAND - GOEDKEURING

WIJZIGING
SOCIALE

Om een woonbeleid op maat te realiseren wordt de gemeente in de Vlaamse Wooncode als
regisseur van het lokaal woonbeleid aangeduid. In het Kaderbesluit Sociale Huur wordt ruimte
gelaten om bij het vastleggen van de toewijzingsregels lokale accenten te leggen via de
vaststelling van een lokaal toewijzingsreglement. Een eigen toewijzingsbeleid kan worden
ontwikkeld als men rekening wil houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders, met de
woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen,…. Het wijzigen van het ‘Toewijzingsreglement’
vraagt het doorlopen van een lange procedure, waarbij alle woonactoren duidelijk bevraagd
werden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijziging van het ‘Intergemeentelijk lokaal
toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen’ goed te keuren. De voorziene wijzigingen houden
in dat het ‘Intergemeentelijk Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen’ niet meer
van toepassing zal zijn voor sociale verhuurkantoren. Het principe van ‘lokale binding’ blijft
gehandhaafd.
3.GRONDGEBIEDZAKEN – AANLEG VERHARDING VOETWEG 120 TE 1750 LENNIK –
GOEDKEURING WEGENISTRACÉ
Voetweg 120 (opgenomen in de Atlas der Buurtwegen) vormt de verbinding tussen het SintGodelieve-Instituut (Schapenstraat 39, 1750 Lennik) en de pendelparking aan de voetbalterreinen
van KFC Lennik (Processiestraat, 1750 Lennik). Om de bereikbaarheid tussen de schoolomgeving
en de pendelparking te bevorderen wordt de voetweg verhard. Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd goedkeuring te verlenen aan het wegenistracé.
4.MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN EEN PARKEERPLAATS VOOR
MINDERVALIDEN IN DE DOELESTRAAT - GOEDKEURING
Een bewoner van de Koestraat deed een aanvraag voor de aanduiding van een parkeerplaats voor
personen met een handicap. Naar aanleiding van een gunstige beoordeling van dit dossier, wordt
aan de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te verlenen voor de aanleg van een parkeerplaats
voor mindervaliden.
5.VRIJE
TIJD
–
WIJZIGING
STATUTEN
INTERLOKALE
VERENIGING
‘INTERGEMEENTELIJKE PREVENTIEDIENST DRUGS EN ALCOHOL PAJOTTENLAND’ –
GOEDKEURING
Op vraag van de politie worden de statuten interlokale vereniging ‘intergemeentelijke
preventiedienst drugs en alcohol Pajottenland aangepast. De bevoegdheden werden van de
provincie doorgeschoven naar de Vlaamse Overheid. Dit wil zeggen dat de preventiewerker vanaf
januari 2018 actief participeert aan het ondersteuningsaanbod van de Vlaamse Overheid en de
visie van de Vlaamse Overheid onderschrijft.

6.VRIJE TIJD – BEGROTING 2018 INTERGEMEENTELIJKE PREVENTIEDIENST –
GOEDKEURING
In 2009 stapte Lennik samen met de andere gemeenten van de politiezonde Pajottenland (Gooik,
Pepingen, Herne, Bever en Galmaarden) in het project ‘intergemeentelijke preventiedienst’. Het
budget van de intergemeentelijke preventiedienst wordt verdeeld onder acties verspreid over de
zes deelnemende gemeenten. Elke deelnemende gemeente draagt elk jaar een bepaald bedrag bij
voor de werking van de intergemeentelijke preventiedienst. Vanaf 2018 zal de gemeenteraad van
elke deelnemende gemeenteraad de begroting van het komende werkjaar goedkeuren.
7.PERSONEEL – AANSTELLING VAN DE HEER MARC BRUYLANDT ALS GEMEENTELIJKE
OMGEVINGSAMBTENAAR MET INGANG VAN 1 MAART 2018 – GOEDKEURING
De gemeenteraad wijst de heer Marc Bruylandt aan als gemeentelijke omgevingsambtenaar met
ingang van 1 maart 2018.
8.-

PATRIMONIUM - HUUROVEREENKOMST BRANDWEERKAZERNE - KENNISNAME

Naar aanleiding van de brandweerhervorming besliste de zoneraad van brandweerzone VlaamsBrabant West op 8 april 2016 dat de brandweerkazerne te Lennik niet zou worden overgenomen.
Voor de bandweerkazerne Lennik wordt een gebruiksrecht toegekend aan de gemeente Lennik voor
een bedrag dat vastgelegd werd op € 25 400 per jaar.

