
1. 

gemeenteraad van 22-10-2018 

Zitting van 22-10-2018 
 
Aanwezig: 

• Koenraad Ameys---------------------------------------------------------voorzitter; 
• Irina De Knop--------------------------------------------------------burgemeester; 
• Heidi Elpers, Johan Limbourg en Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren------

---------------------------------------------------------------------------schepenen; 
• Nestor Evens------------------------------------------OCMW-voorzitter- schepen; 
• Willy De Waele, Geert De Cuyper, Marie-Thérèse Van der Velde, Erik O, 

Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Nando Hemelinckx, Lien De 
Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon, Jasper De Bruyn, Filip Rooselaers, ---
---------------------------------------------------------------------------raadsleden; 

• Natalie Vermeir------------------------------------------wnd. algemeen directeur. 
 
Verontschuldigd: 

• Kelly Van Vlaenderen-------------------------------------------------------raadslid; 
 
* Raadslid Jasper De Bruyn vervoegt de zitting tijdens de behandeling van  
agendapunt 2. 
 
De zitting vangt aan te 20 uur. 
 
Burgemeester Irina De Knop feliciteert alle partijen met de bekomen resultaten van de 
voorbije gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. 
 
 
1.- GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN  
24-09-2018 
 
Het PV van de notulen van de vergadering van 24-09-2018 wordt met 17 ja-stemmen 
goedgekeurd. 
 
 
*Raadslid Jasper De Bruyn vervoegt de zitting tijdens de behandeling van  
agendapunt 2. 
2.- AFSCHEID WIJKAGENT JOSSE EYLENBOSCH EN VERWELKOMING 
WIJKAGENTEN CARA JUWET EN SUZY NYCKEES 
 
Er wordt afscheid genomen van wijkagent Josse Eylenbosch. We verwelkomen de 
nieuwe wijkagenten Cara Juwet en Suzy Nyckees. 
 
 
3.- FINANCIËN – JAARREKENING OCMW 2017- KENNISNAME 
 
Gelet op de artikelen 172 tot 175 van het Decreet betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19december 2008, laatst gewijzigd 
bij Decreet van 25 april 2014; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 23 
november 2012; 
 
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, het laatst gewijzigd bij Ministerieel besluit van 26 november 
2012; 
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Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 juni 2018 
betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2017; 
 
Overwegende dat de jaarrekening door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd 
vastgesteld met de volgende saldi: 
 

Budgettair resultaat boekjaar:                                            222 970,68 EUR 
Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar: 1 895 442,71 EUR       
Resultaat op kasbasis: 1 775 510,43 EUR 
Balanstotaal: 4 858 420,48 EUR 
Overschot van het boekjaar 199 188,80 EUR 

 
BESLIST: met 18 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 26 juni 2018 betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2017 van het 
OCMW Lennik. 
 
 
4.- EREDIENSTEN – KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GAASBEEK 
REKENING 2017 - ADVIES 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst 
gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erediensten, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten 
en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding 
besturen van de eredienst; 
 
Gelet op de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Gaasbeek, ingediend in 
religiopoint; 
 
Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekening heeft 
uitgevoerd: 
- het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2016 werd correct 
overgenomen op lijn K ‘overschot/tekort exploitatie N-1’ en op lijn Y ‘overschot/tekort 
investeringen N-1’ van het overzichtsblad van de rekening 2017; 
- het bedrag vermeld op lijn M ‘exploitatietoelage’ van het overzichtsblad van de 
rekening 2017 stemt overeen met de door de gemeente gestorte exploitatietoelage; 
- het bedrag vermeld op artikel 3100/3120 ‘toelage’ van de rekening 2017 stemt 
overeen met de door de gemeente gestorte investeringstoelage; 
- het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare gelden; 
- alle documenten die deel uitmaken van de toelichting werden toegevoegd aan de 
rekening 2017; 
 
Gelet dat na controle geen verdere opmerkingen zijn; 
 
Gelet op het resultaat van de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek O.L.Vrouw 
Gaasbeek: 
Exploitatie  
- Ontvangsten      : € 2 636,33 
- Uitgaven      : € 19 451,30 
- Overschot exploitatie (N)   : € 50 229,88 
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- Gemeentelijke toelage gewone dienst  : € 15 498,25 
 
Investeringen  
- Ontvangsten      : € 25 309,32 
- Uitgaven      : € 25 309,32 
- Overschot investeringen (Z)   : € 0,00 
 
- Gemeentelijke toelage buitengewone dienst : € 0,00 
 
Globaal resultaat jaarrekening 2017   : € 50 229,88 
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Bovenstaande rekening over het dienstjaar 2017 wordt gunstig geadviseerd. 
 
Artikel 2: 
Dit besluit zal aan de provinciegouverneur worden toegezonden. 
 
 
5.- EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS REKENING 2017 - 
ADVIES 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst 
gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erediensten, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten 
en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding 
besturen van de eredienst; 
 
Gelet op de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus, ingediend in 
religiopoint; 
 
Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekening heeft 
uitgevoerd: 
- het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2016 werd 
correct overgenomen op lijn K ‘overschot/tekort exploitatie N-1’ en op lijn Y 
‘overschot/tekort investeringen N-1’ van het overzichtsblad van de rekening 2017; 
- het bedrag vermeld op lijn M ‘exploitatietoelage’ van het overzichtsblad van de 
rekening 2017 stemt overeen met de door de gemeente gestorte exploitatietoelage; 
- het bedrag vermeld op artikel 3100/3120 ‘toelage’ van de rekening 2017 stemt 
overeen met de door de gemeente gestorte investeringstoelage; 
- het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare 
gelden; 
- alle documenten die deel uitmaken van de toelichting werden toegevoegd aan 
de rekening 2017; 
 
Gelet dat na controle geen verdere opmerkingen zijn; 
 
Gelet op het resultaat van de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus: 
Exploitatie  
- Ontvangsten      : € 12 635,24 
- Uitgaven      : € 63 703,78 
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- Overschot exploitatie (N)   : € 32 633,10 
 
- Gemeentelijke toelage gewone dienst   : € 18 803,41 
 
Investeringen  
- Ontvangsten      : € 61 625,82 
- Uitgaven      : € 61 625,82 
- Overschot investeringen (Z)   : € 0,00 
 
- Gemeentelijke toelage buitengewone dienst : € 0,00 
 
Globaal resultaat jaarrekening 2017   : € 32 633,10 
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Bovenstaande rekening over het dienstjaar 2017 wordt gunstig geadviseerd. 
 
Artikel 2: 
Dit besluit zal aan de provinciegouverneur worden toegezonden. 
 
 
6.- EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-MARTINUS REKENING 2017 - 
ADVIES 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst 
gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erediensten, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten 
en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding 
besturen van de eredienst; 
 
Gelet op de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus, ingediend in 
religiopoint; 
 
Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekening heeft 
uitgevoerd: 
- het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2016 werd correct 
overgenomen op lijn K ‘overschot/tekort exploitatie N-1’ en op lijn Y ‘overschot/tekort 
investeringen N-1’ van het overzichtsblad van de rekening 2017; 
- het bedrag vermeld op lijn M ‘exploitatietoelage’ van het overzichtsblad van de 
rekening 2017 stemt overeen met de door de gemeente gestorte exploitatietoelage; 
- het bedrag vermeld op artikel 3100/3120 ‘toelage’ van de rekening 2017 stemt 
overeen met de door de gemeente gestorte investeringstoelage; 
- het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare gelden; 
- alle documenten die deel uitmaken van de toelichting werden toegevoegd aan de 
rekening 2017; 
 
Gelet dat na controle geen verdere opmerkingen zijn; 
 
Gelet op het resultaat van de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus: 
Exploitatie  
- Ontvangsten      : € 8 310,38 
- Uitgaven      : € 114 702,58 
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- Overschot exploitatie (N)   : € 5 110,84 
 
- Gemeentelijke toelage gewone dienst  : € 103 993,08 
 
Investeringen  
- Ontvangsten      : € 182 655,98 
- Uitgaven      : € 182 655,98 
- Overschot investeringen (Z)   : € 0,00 
 
- Gemeentelijke toelage buitengewone dienst : € 0,00 
 
Globaal resultaat jaarrekening 2017   : € 5 110,84 
 
BESLIST: met 17 ja-stemmen (Koenraad Ameys, Irina De Knop, Heidi Elpers, Johan 
Limbourg, Yves De Muylder, Filip Van Ginderdeuren, Willy De Waele, Geert De Cuyper, 
Marie-Thérèse Van der Velde, Erik O, Kristien Van Vaerenbergh, Nando Hemelinckx, 
Lien De Slagmeulder, Carl Dewever, Gun Mignon, Jasper De Bruyn en Filip Rooselaers) 
en 1 onthouding (Christel O): 
 
Artikel 1:  
Bovenstaande rekening over het dienstjaar 2017 wordt gunstig geadviseerd. 
 
Artikel 2:  
Dit besluit zal aan de provinciegouverneur worden toegezonden. 
 
 
7.- EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-URSULA REKENING 2017- ADVIES 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst 
gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erediensten, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten 
en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding 
besturen van de eredienst; 
 
Gelet op de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Ursula, ingediend in 
religiopoint; 
 
Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekening heeft 
uitgevoerd: 
- het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2016 werd 
correct overgenomen op lijn K ‘overschot/tekort exploitatie N-1’ en op lijn Y 
‘overschot/tekort investeringen N-1’ van het overzichtsblad van de rekening 2017; 
- het bedrag vermeld op lijn M ‘exploitatietoelage’ van het overzichtsblad van de 
rekening 2017 stemt overeen met de door de gemeente gestorte exploitatietoelage; 
-  het bedrag vermeld op artikel 3100/3120 ‘toelage’ van de rekening 2017 stemt 
overeen met de door de gemeente gestorte investeringstoelage; 
- het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare 
gelden; 
- alle documenten die deel uitmaken van de toelichting werden toegevoegd aan 
de rekening 2017; 
 
Gelet dat na controle geen verdere opmerkingen zijn; 
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Gelet op het resultaat van de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Ursula: 
Exploitatie  
- Ontvangsten      : € 6 023,42 
- Uitgaven      : € 33 616,62 
- Overschot exploitatie (N)   : € 13 530,23 
 
- Gemeentelijke toelage gewone dienst  : € 26 233,42 
 
Investeringen  
- Ontvangsten      : € 11 054,96 
- Uitgaven      : € 11 054,96 
- Overschot investeringen (Z)   : € 0,00 
 
 
- Gemeentelijke toelage buitengewone dienst : € 0,00 
 
Globaal resultaat jaarrekening 2017   : € 13 530,23 
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Bovenstaande rekening over het dienstjaar 2017 wordt gunstig geadviseerd. 
 
Artikel 2: 
Dit besluit zal aan de provinciegouverneur worden toegezonden. 
 
 
8.- OMGEVING – INTERGEMEENTELIJK PROJECT WOONWINKEL 
PAJOTTENLAND  - GEMEENTELIJK REGLEMENT BEPERKING 
GELDIGHEIDSDUUR CONFORMITEITSATTESTEN - GOEDKEURING 
 
A/ Bespreking 
---------------- 
De heer Bart Nachtegael van de woonwinkel Pajottenland geeft een toelichting bij dit 
agendapunt. 
 
B/ Besluit 
------------ 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode en meer 
bepaald de artikelen 6 tot en met 11, 15, 20, 20 bis en 20 ter; 
 
Gelet op het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat 
de woonkwaliteitsbewaking betreft; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van 
conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen; 
 
Gelet op de subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk projecten lokaal woonbeleid 
Woonwinkel Pajottenland, met als facultatieve activiteit 2.3: “De gemeente beperkt de 
geldigheidsduur van conformiteitsattesten krachtens artikel 10, eerste lid, 5°, van de 
Vlaamse Wooncode”; 
 
Gelet dat dit reglement enkel geldt voor SVK-huurwoningen, OCMW-woningen, 
woningen op de leegstands- en verwaarlozingslijst en de ongeschikte woningen; 
 
BESLUIT: met 18 ja-stemmen: 
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Artikel 1: 
Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar indien het 
conformiteitsattest maximaal 8 strafpunten vermeldt. 
 
Artikel 2: 
Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar indien het 
conformiteitsattest minimaal 9 en maximaal 14 strafpunten vermeldt. 
 
Artikel 3: 
De geldigheidsduur van eerder uitgereikte conformiteitsattesten blijft ongewijzigd. 
 
Artikel 4: 
Het conformiteitsattest wordt gratis afgeleverd. 
 
Artikel 5: 
Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en na 
goedkeuring door de Vlaamse Minister van Wonen. 
 
Artikel 6: 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse Minister van 
Wonen. 
 
 
9.- OMGEVING – INTERGEMEENTELIJK PROJECT WOONWINKEL 
PAJOTTENLAND - GEMEENTELIJK REGLEMENT VERPLICHTE AFFICHERING 
HUURPRIJS, GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN EN GEGEVENS 
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT - GOEDKEURING 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 en van 8 juli 
2016 houdende de subsidiëring van (intergemeentelijke) projecten ter ondersteuning 
van het lokaal woonbeleid;  
 
Gelet op de subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk projecten lokaal woonbeleid 
Woonwinkel Pajottenland, met als facultatieve activiteit 4.2: “huuradvertenties te 
controleren”; 
 
Overwegende dat de gemeenten met dit reglement inwoners wenst te sensibiliseren 
om huurprijzen correct te afficheren; 
 
Overwegende dat de gemeente dit wenst te vertalen in het bijgevoegde 
privaatrechterlijk intergemeentelijke reglement waarbij het personeel van Woonwinkel 
Pajottenland wordt aangeduid als gemachtigd vaststellend ambtenaar door het 
college;  
 
BESLUIT: met 18 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen en definities 

− Bewoning: alle vormen van wonen in de ruimst mogelijke zin (woningen, 
tweede verblijven, (studenten-)kamers,…) 

− Materiële drager: de manier van aankondigen door onder meer de klassieke 
affiches, annonces, aankondigingen in dagbladen, tijdschriften, op het 
internet,… 

− Officiële of publieke mededeling: alle vormen van aankondiging wat ook de 
materiële drager zijn; 

− Onvolledig naleven: het niet vermelden van één van de verplichte 
mededelingen zijnde de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten indien van 
toepassing. 



8. 

gemeenteraad van 22-10-2018 

− Energieprestatiecertificaat (EPC): informeert potentiële kopers en huurders 
over de energiezuinigheid van de woning en is verplicht vanaf het moment dat 
een woning te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete. 
Het EPC wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A. 

 
Artikel 2: Voorwerp 
Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning houdt de verplichting in bij 
elke officiële of publieke mededeling, van welke materiële drager ook, het bedrag van 
de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te vermelden, zoals 
vermeld in art. 1716 van het Burgerlijk Wetboek.  Daarnaast worden ook de gegevens 
meegedeeld zoals vermeld in art. 11.2.1.§ 3 van het energiedecreet van 08.05.2009, 
ingevoegd bij decreet van 18 november 2011 met betrekking tot het 
energieprestatiecertificaat. 
 
Artikel 3: Vaststelling van de inbreuk 
Volgende personeelsleden van de intergemeentelijke administratieve eenheid, 
Woonwinkel Pajottenland, worden belast met de opsporing van de inbreuken van de in 
artikel 2. bedoelde verplichting van dit reglement verplichte affichering huurprijs – 
gemeenschappelijke lasten – gegevens energieprestatiecertificaat:  

- Mevr. Karolien Hendrickx 
- Dhr. Erik Moens 
- Dhr. Guido Bockstal 
- Dhr. Bart Nachtegael 
- Dhr. Renaat Bockstael 

 
Artikel 4: Verwittiging 
Het niet of onvolledig naleven door de verhuurder of zijn gemachtigde van de in artikel 
2. bedoelde verplichting zal dit leiden tot een verwittiging ter kennis gegeven door 
Woonwinkel Pajottenland. Deze verwittiging zal worden verstuurd naar de 
desbetreffende volle eigenaar(s) of de vruchtgebruiker(s)(ingeval van gesplitste 
eigendom) van het goed.  
 
Artikel 5: Inwerkingtreding 
De datum van inwerkingtreding van dit reglement is 1 november 2018.  
 
Artikel 6: Kennisgeving 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGS Woonwinkel 
Pajottenland, ter attentie van Erik Moens, Alfred Algoetstraat 31, 1750 Lennik.  
 
 
10.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN VAN EEN 
PARKEERZONE VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN LANGS DE ALFRED 
ALGOETSTRAAT (N282)– GOEDKEURING 
 
Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 27 juni 2018; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst 
gewijzigd bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst 
gewijzigd bij Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 1 
februari 2018; 
 
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29 
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Overwegende dat ter hoogte van de sporthal ‘Jo Baetens’, gelegen Alfred Algoetstraat 
77 te 1750 LENNIK), een laadpaal voor elektrische voertuigen wordt voorzien; 
 
Overwegende dat bij de laadpaal twee parkeerplaatsen worden voorbehouden voor 
elektrische voertuigen; 
 
Overwegende dat de parking gelegen aan de sporthal ‘Jo Baetens’ volledig is gelegen 
op gemeentelijk openbaar domein; 
 
Overwegende het voorliggende signalisatieplan; 
 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;  
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen: 
 
Artikel 1 
Op de Alfred Algoetstraat (N282) ter hoogte van huisnummer 77 geldt:  
- het parkeren is toegelaten;  
- het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: elektrische 
voertuigen.  
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden E9a; 
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId. 
 
Artikel 2 
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 
Niet van toepassing. 
 
Artikel 3: 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL. 
 
 
11.- MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER BETREFFENDE HET INSTELLEN VAN EEN 
FIETSSTRAAT IN DE KOESTRAAT EN PALOKENSTRAAT - GOEDKEURING 
 
Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet van 27 juni 2018; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, laatst 
gewijzigd bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, laatst 
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gewijzigd bij Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 1 
februari 2018; 
 
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij Decreet van 29 
juni 2012, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2017 betreffende het 
gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer betreffende de 
invoering van verkeersmaatregelen op gemeentewegen in kader van de halve 
schoolstraat nabij schoolomgeving het Sint-Godelieve-Instituut te 1750 Lennik; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 juli 
2018 betreffende de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende het 
instellen van een fietsstraat in de Koestraat en Palokenstraat; 
 
Overwegende dat de leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut, gelegen 
Schapenstraat 39 te 1750 LENNIK, de school per fiets verlaten via de 
Palokenstraat/Koestraat; 
 
Overwegende dat de Palokenstraat tussen de Frans Devoghellaan en de Koestraat al 
als fietsstraat is ingericht; 
 
Overwegende dat het wenselijk is het verlengde van de Palokenstraat en de Koestraat 
ook in te richten als fietsstraat; 
 
Overwegende dat deze maatregel de verkeersveiligheid zal verhogen en de fietser 
zichtbaarder zal maken in het wegbeeld; 
 
Overwegende dat de fietsstraat extra wordt geaccentueerd door middel van een rode 
markering bij het begin en einde van de fietsstraat; 
 
Overwegende dat fietsers in beide richtingen mogen fietsen en dit extra wordt 
geaccentueerd door middel van witte markeringen in de vorm van een pijl en een 
fietslogo; 
 
Overwegende dat een proefperiode wordt ingesteld van 1 september 2018 tot en met 
31 oktober 2018 (of tot einde van de proefperiode); 
 
Overwegende dat de proefperiode gunstig werd geëvalueerd;  
 
Overwegend het overleg d.d. 20 maart 2018 tussen de gemeente Lennik, het Sint-
Godelieve-Instituut en de lokale politiezone Pajottenland; 
 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;  
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen: 
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Artikel 1: 
Op de Koestraat van het kruispunt met de Doelestraat tot het kruispunt met de 
Palokenstraat in beide richtingen geldt:  
- de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid;  
- ook het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.  
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden F111; 
- verkeersborden F113. 
 
Artikel 2: 
Op de Palokenstraat van het kruispunt met de Frans Devoghellaan tot het kruispunt 
met de Wolvenstraat in beide richtingen geldt:  
- de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid;  
- ook het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.  
 
Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden F111; 
- verkeersborden F113. 
 
Artikel 3: 
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 
- Artikel 3 van het gemeentelijke aanvullend regelement op de politie over het 
wegverkeer betreffende de invoering van verkeersmaatregelen op gemeentewegen in 
kader van de halve schoolstraat nabij schoolomgeving het Sint-Godelieve-Instituut te 
1750 Lennik, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 januari 2017; 
 
Artikel 4: 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 BRUSSEL. 
 
 
12.- SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING STATUTENWIJZIGING OP 
DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 DECEMBER 2018 
 
Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking (hiernagenoemd het Decreet); 
 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij 
decreet van 29 juni 2012; 
 
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de 
duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de 
datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te 
eindigen op 10 november 2019; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 waar de heer Nando 
Hemelinckx werd aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Marie-Thérèse Van der 
Velde als plaatsvervanger t.e.m. eind 2018; 
 
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd 
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226; 
 
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk 
samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale 
expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is 
die wordt beheerst door het Decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
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Overwegende de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland 
Intercommunale die zal gehouden worden op 12 december 2018 en ondermeer 
volgend agendapunt omvat: 
 

1. Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring 
 
Overwegende het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale; 
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Het voorstel van statutenwijziging wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om het voorstel van 
statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van Haviland 
Intercommunale van 12 december 2018 goed te keuren. 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit. 
 
 
13.- SECRETARIAAT - INTRADURA - GOEDKEURING STATUTENWIJZIGING 
OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2018 
 
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij 
decreet van 29 juni 2012; 
 
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Intradura die werd opgericht op  
27 april 2017; 
 
Overwegende dat Intradura een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging is 
die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 432 van het Decreet; 
 
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Intradura die zal 
gehouden worden op 19 december 2018 en ondermeer volgend agendapunt omvat: 

 
1. Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring 

 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2017 waar mevrouw Marie-Thérèse 
Van der Velde werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Carl Dewever als 
plaatsvervanger t.e.m. eind 2018; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Intradura; 
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Het voorstel van statutenwijziging wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om het voorstel van 
statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van Intradura van 19 
december 2018 goed te keuren. 
 
Artikel 3: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit. 
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14.- SECRETARIAAT – HAVICREM - GOEDKEURING STATUTENWIJZIGING 
OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 DECEMBER 2018 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Havicrem, opgericht op 10 juni 2003 en bekendgemaakt in je 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003, onder het nummer 
0309363. 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
in zonderheid op de bepalingen van artikel 39; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op 
de bepalingen van artikel 427; 
 
Gelet op artikel 37 van de gecoördineerde statuten van Havicrem; 
 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Havicrem, goedgekeurd door de raad van bestuur van de 
vereniging op 12 september 2018, meegedeeld bij e-mail en brief van 13 september 
2018; 
 
Overwegende dat de wijziging van de statuten allereerst een aanpassing aan de 
gewijzigde wetgeving behelst. Meer specifiek worden de statuten aangepast aan: 
 
− het DECREET tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking van 13 mei 2016. Dit decreet 
regelt de uittreding van de provincie in de intergemeentelijke verenigingen . 

 
− Het DECREET over het lokaal bestuur van 22 december 2017. Dit decreet heeft 

onder meer tot doel om een aantal regels rond de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden bij te sturen, te verstrengen of te vereenvoudigen en 
alle regels op de lokale besturen over de gemeente, het OCMW en het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband gestructureerd in één decreet onder te 
brengen. Veer de intergemeentelijke vereniging Havicrem zijn volgende artikels 
van het decreet van belang: artikels 396 tot en met 400; artikels 420 tot en met 
473. 

 
Overwegende dat, naast een aanpassing aan de gewijzigde wetgeving , van deze 
statutenwijziging ook gebruik wordt gemaakt om diverse redactionele wijzigingen aan 
te brengen die de leesbaarheid van de statuten moeten vergroten zonder te wijzigen 
wat in het artikel geregeld is. 
 
Overwegende dat volgende artikels worden gewijzigd: 
 
Hoofding: schrappen 'intercommunale'; de datum van de buitengewone algemene 
vergadering waarop vorige wijzigingen werden goedgekeurd, wordt uitdrukkelijk 
vermeld in de nieuwe tekst van de statuten. 

− Art . 1: verwijzing naar het DLB. 
− Art. 2: verwijzing art. 420 van het DLB; leden=gemeenten (decreetwijziging 

13.05.16) 
− Art. 3: verwijzing art. 397 van het DLB.  
− Art. 4: redactionele wijziging. 
− Art. 6: redactionele wijziging . 
− Art. 7: redactionele wijziging ; verwijzing art. 425 van het DLB.  
− Art. 8: redactionele wijziging; verwijzing art. 424 van het DLB.  
− Art. 10: redactionele wijziging . 
− Art. 11: 1 soort aandelen (decreetwijziging 13.05.16). 
− Art. 12: redactionele wijzigingen . 
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− Art. 13: redactionele wijzigingen; aanpassingen en aanvullingen conform art. 
434 van het DLB: maximum aantal bestuurders (§1.), verdeelsleutel 
11andaten (§2.), genderquotum (§3.), motivering bestuurders die geen 
raadslid zijn (§4), onafhankelijke bestuurders (§5); aanvulling conform art. 
436 van het JLB: onverenigbaarheden (§3.); aanvulling conform art. 435 van 
het DLB: deskundigen (§6.). 

− Art. 14: schrappen door provincie en Haviland voorgedragen bestuurders 
(decreetwijziging  13.05.16) 

− Art. 15: redactionele wijzigingen; aanvulling conform art. 440 van het JLB: 
verslaggeving gemeenteraad (§4.). 

− Art. 16: schrapping gedelegeerd bestuurder (decreetwijziging 18.01.13) Art. 
17: redactionele wijziging 

− Art. 18: schrapping commissaris Vlaamse regering (decreetwijziging 
18.01.13); redactionele wijziging. 

− Art.  19: schrapping gedelegeerd bestuurder (decreetwijziging 18.01.13); 
redactionele wijziging. 

− Art. 20: redactionele wijzigingen;  schrappen: 'van dezelfde categorie', dubbele 
meerderheid (slechts 1 cat. bestuurders) (decreetwijziging 13.05.16) 

− Art. 21: redactionele wijziging. 
− Art. 22: redactionele wijzigingen;  schrapping commissaris Vlaamse regering 

(decreetwijziging  18.01.13); aanvullingen conform art. 440 en 466 van het 
DLB: elektronisch ter beschikking stelling van verslagen voor raadsleden en 
publicatie besluiten op website. 

− Art. 23: redactionele wijzigingen;  aanvulling conform art. 437 van het JLB: 
raad van bestuur vertegenwoordigt  de vereniging tegenover derden 

− Art. 24: schrapping OCMW-voorzitter ingevolge DLB; aanvulling en 
verduidelijking conform art. 440 van het DLB: raadgevende leden tellen niet 
mee voor maximum aantal van 15 bestuurders; redactionele wijzigingen. 

− Art. 25: schrapping directiecomité conform art. 443 van het DLB; toek3nning 
dagelijkse  bestuursverantwoordelijkheid  aan directeur. 

− Art. 26: mandatering dagelijks personeelsbeleid aan directeur. 
− Art. 27: schrapping directiecomité conform art. 443 van het DLB; schr3pping 

gedelegeerd bestuurder  (decreetwijziging  18.01.13). 
− Art. 30: redactionele wijziging. 
− Art. 31: schrapping directiecomité conform art. 443 van het DLB; aanvulling 

conform art. 434 van het DLB: de algemene vergadering stelt een code van 
goed bestuur vast. 

− Art. 32: redactionele wijzigingen. 
− Art. 33: oproep en aanvullende agenda binnen 30 dagen i.p.v. 45 dagen voor 

de datum van de algemene vergadering; schrapping commissaris Vlaamse 
regering (decreetwijziging 18.01.13); verwijzing naar en aanvulling cooform 
art. 448 van het DLB: overzicht van de presentiegelden; redactionele 
wijziging. 

− Art. 34: schrappen dubbele meerderheid aanwezigheid (slechts 1 groep 
deelnemers) (decreetwijziging 13.05.16). 

− Art. 35: redactionele wijziging. 
− Art. 36: redactionele wijziging. 
− Art. 37: redactionele wijzigingen; verwijzing art 428 van het DLB. 
− Art. 38: redactionele wijziging. 
− Art. 39: redactionele wijziging. 
− Art. 40: aanvullingen conform art. 466 en 467 van het DLB: publicatie 

besluiten en inhoud ervan op website. 
− Art. 42: redactionele wijziging; aanpassing conform art. 456 van het C·LB: de 

jaarrekening,  het verslag van de revisor en het jaarverslag  worden 
neergelegd bij de NBB; schrapping commissaris Vlaamse  regering 
(decreetwijziging 18.01.13). 

− Art. 44: verwijzing art. 427 van het DLB; 
− Art. 45: redactionele wijziging. 
− Art. 46: schrapping directiecomité en aanvulling conform art. 425 van het DLB;  
− Art. 48: overgangsbepaling m.b.t. het in voege treden per 1 januari 2019. 
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Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de 
voorgelegde statutenwijziging te weigeren; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 waar mevrouw Marie-
Thérèse Van der Velde werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Johan 
Limbourg als plaatsvervanger t.e.m. eind 2018; 
 
BESLIST: met 18 ja-stemmen: 
 
Artikel 1: 
Het ontwerp van statutenwijziging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Havicrem, meegedeeld bij brief en e-mail van 13 september 2018 en te behandelen op 
de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 om 19u wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Marie-Thérèse Van der Velde, is 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering te handelen conform 
het besluit van de gemeenteraad over de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van 
Havicrem; 
 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Havicrem. 
 
 
 

In geheime zitting: 
 

15.- SECRETARIAAT – BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE 
LENNIK EN HET OCMW LENNIK BETREFFENDE DE TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE PERSONEELSDESKUNDIGE VAN HET OCMW AAN DE GEMEENTE – 
GOEDKEURING 
 
 
 
De zitting werd geheven te 20.30 uur. 
 
Op bevel; 
de wnd. algemeen directeur, de voorzitter, 
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