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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, 16-11-2018 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-11-2018 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22-10-2018 
2. Academie - Academiereglement – Goedkeuring 
3. Academie - Arbeidsreglement – Goedkeuring 
4. Academie – Capaciteitsbepaling – Goedkeuring 
5. Academie – Toetsingsinstrument alternatieve leercontext – 

Goedkeuring 
6. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer betreffende het aanleggen van een parkeerplaats 
voor mindervaliden in de Gustaaf Breynaertstraat - Goedkeuring 

7. Secretariaat - Iverlek - Algemene vergadering d.d. 14 december 
2018 m.b.t. Goedkeuring van agenda en vaststelling van het 
mandaat 

8. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de 
Buitengewone Algemene vergadering op 3 december 2018 

9. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de 
Buitengewone Algemene vergadering van 12 december 2018 

10. Secretariaat - Intradura - Goedkeuring agendapunten van de 
Buitengewone Algemene vergadering van 19 december 2018 

11. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de 
Buitengewone Algemene vergadering van 12 december 2018 

12. Secretariaat - Beroep doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale 
voor afname van de overheidsopdracht voor diensten 
“raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake 
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” – Bestek nr. 
vvsgvzw-2017/09/18 

13. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2018 – Sint-Kwintinus - 
Akteneming 

14. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2018 – Gaasbeek - 
akteneming 

15. Financiën – Erediensten aangepast meerjarenplan 2014-2019 Sint-
Martinus - Goedkeuring 

16. Financiën – Erediensten budget 2019 – Akteneming 
17. Pajottenland + - Intergemeentelijk leader-project van de 

gemeenten bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, 
Roosdaal, van Pajottenland+ vzw en van Haviland IgSv: met 
Bruegel naar morgen – goedkeuring overeenkomst 

18. Politie – Goedkeuring verordening eindejaarsfuif 
 
 
 

 
In opdracht; 
de wnd. algemeen directeur, de voorzitter, 

 
 
 
 
 

Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 
 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26-11-2018 
 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 22-10-2018 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2.- ACADEMIE - ACADEMIEREGLEMENT – GOEDKEURING 
 
Het academiereglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en de leerlingen/ouders vast. 
Een leerling kan pas worden ingeschreven nadat hij zich akkoord heeft verklaard met het 
academiereglement.  
Gelet op het nieuwe decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs is het 
decretaal verplicht een nieuw academiereglement goed te laten keuren door de gemeenteraad 
Er werd een model voorgelegd door OVSG (overkoepelede vereniging voor steden en gemeenten)  
 
3.- ACADEMIE - ARBEIDSREGLEMENT – GOEDKEURING 
 
Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel vast.  
Gelet op het nieuwe decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs is het 
decretaal verplicht een nieuw arbeidsreglement goed te laten keuren door de gemeenteraad. 
 
4.- ACADEMIE – CAPACITEITSBEPALING – GOEDKEURING 
 
Vanaf 1 september 2018 kun je enkel leerlingen (ook niet gesubsidieerde) weigeren als de 
capaciteit voor die opleiding is bereikt.  
Heb je geen capaciteit vastgelegd, dan kunnen er geen leerlingen worden geweigerd voor die 
opleiding. De academie kan hierdoor in de problemen komen op vlak van omkadering (aantal 
leerlingen per lesuur), infrastructuur (vb. slagwerk), personeel (toegekende lestijdenpakket )… 
Omdat de capaciteitsbepaling veelal te maken heeft met het pedagogisch comfort van de leerling, 
werd dit als capaciteitsbepaling opgenomen in de beslissing. 
 
5.- ACADEMIE – TOETSINGSINSTRUMENT ALTERNATIEVE LEERCONTEXT – 
GOEDKEURING 
 
De alternatieve leercontext voor het deeltijds kunstonderwijs is via het amendement 11 in het 
Decreet betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs opgenomen onder art. 57.  
Concreet is dit meestal een samenwerking met een plaatselijke vereniging zoals een harmonie, 
waar het vak groepsmusiceren aan bod komt. 
 
6.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN EEN PARKEERPLAATS VOOR 
MINDERVALIDEN IN DE GUSTAAF BREYNAERTSTRAAT - GOEDKEURING 
 
Een bewoner van de Gustaaf Breynaertstraat 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. 
 
7.- SECRETARIAAT - IVERLEK - ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 DECEMBER 2018 
M.B.T. GOEDKEURING VAN AGENDA EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 
 
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. 
 



 

8.- SECRETARIAAT – INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING OP 3 DECEMBER 2018 
 
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. 
 
9.- SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 DECEMBER 2018 
 
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 Haviland aan de gemeenteraad voorgelegd ter 
goedkeuring. 
 
10.- SECRETARIAAT - INTRADURA - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2018 
 
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 Intradura aan de gemeenteraad voorgelegd ter 
goedkeuring. 
 
11.- SECRETARIAAT – HAVICREM - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 DECEMBER 2018 
 
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 Havicrem aan de gemeenteraad voorgelegd ter 
goedkeuring. 
 
12.- SECRETARIAAT - BEROEP DOEN OP DE VZW VVSG ALS AANKOOPCENTRALE VOOR 
AFNAME VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN “RAAMCONTRACT VOOR DE 
SLUITING VAN INDIVIDUELE CONTRACTEN INZAKE UNIVERSELE POSTDIENSTEN VOOR 
VLAAMSE LOKALE BESTUREN” – BESTEK NR. VVSGVZW-2017/09/18 
 
De gemeente wenst beroep te doen op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding 
van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de sluiting 
van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”. 
 
13.- FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2018 – SINT-KWINTINUS – 
AKTENEMING 
 
Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De 
budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus wordt thans ter akteneming aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
14.- FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2018 – GAASBEEK – 
AKTENEMING 
 
Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag 
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De 
budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Gaasbeek wordt thans ter akteneming aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
 



 

15.- FINANCIËN – EREDIENSTEN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 SINT-
MARTINUS – GOEDKEURING 
 
Overeenkomstig het Decreet van 7 mei 2004, zijn de meerjarenplannen en de wijzigingen 
onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de 
gemeenteraad. De meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
16.- FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2019 – 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 2019 van de 
kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, Sint-Kwintinus, Sint-Ursula en Sint-Martinus wordt 
thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
17.- PAJOTTENLAND + - INTERGEMEENTELIJK LEADER-PROJECT VAN DE GEMEENTEN 
BEVER, GALMAARDEN, GOOIK, HERNE, LENNIK, PEPINGEN, ROOSDAAL, VAN 
PAJOTTENLAND+ VZW EN VAN HAVILAND IGSV: MET BRUEGEL NAAR MORGEN – 
GOEDKEURING OVEREENKOMST 
 
Via het intergemeentelijk project  ‘Met Bruegel naar morgen’ wil Pajottenland+ samenwerken  met 
Haviland om tijdens het bruegeljaar 2019 op toeristisch en recreatief vlak in te zetten op de 
troeven en opportuniteiten van onze prachtige regio. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst ‘Met 
Bruegel naar morgen’. 
 
18.- POLITIE – GOEDKEURING VERORDENING EINDEJAARSFUIF 
 
KLJ Lennik organiseert jaarlijks een eindejaarsfuif in de sporthal Jo Baetens. Om duidelijke 
afspraken te maken tussen de verschillende partners en de organisatie van de fuif zo vlot mogelijk 
te laten verlopen, wordt er jaarlijks een politieverordening opgemaakt. In deze verordening staan 
afspraken die door de organisatie opgevolgd moeten  worden.  
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