
 

Bijeenroeping van de 

gemeenteraad  

 

 

Geachte, 

 

De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de 

gemeenteraad op donderdag 21 februari 2019 om 20 uur. Deze zitting vindt plaats in de 

Dekenij, gelegen Deken Verbesseltstraat 9 te Lennik. 
 

 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

1. Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering van 28-01-2019 

Toelichting 

Overeenkomstig artikel 32 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, 

dienen de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering goedgekeurd te 

worden. 

 

2. Secretariaat - Aanpassing huishoudelijk reglement - Goedkeuring 

Toelichting 

Overeenkomstig artikel 38 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, 

moet de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad vaststellen. Aan het goedgekeurde huishoudelijk 

reglement van 28 januari 2019 worden enkele aanpassingen aangebracht. 

 

3. Aanwijzing door de voorzitter van de gemeenteraad van zijn vervanger - Kennisname 

Toelichting 

Conform art. 7 §5 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraadsvoorzitter 

een lid van het college als vervanger aanwijzen. 

 

4. Toelichting door Facility Manager, de heer Jos Pappaert, over de renovatie van het 

gemeentehuis 

Toelichting 

De heer Jos Pappaert, Facility Manager, geeft een toelichting over de 

renovatiewerken aan het gemeentehuis. 

 

5. Schrijven van de deputatie Vlaams-Brabant - Geldigverklaring verkiezing leden 

politieraad - Kennisname 

Toelichting 



 

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de deputatie Vlaams-Brabant 

van 7 februari 2019 betreffende de geldigverklaring van de verkiezingen van de 

politieraadsleden van de gemeente Lennik. 

 

6. Personeel - Openstelling 1 statutaire betrekking van algemeen directeur - 

goedkeuring 

Toelichting 

Gelet op het decreet lokaal bestuur moet er een algemeen directeur aangesteld 

worden voor gemeente en OCMW. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze 

betrekking open te stellen. 

 

Financien 

7. Financiën – Vaststellen van het begrip dagelijks bestuur - Goedkeuring 

Toelichting 

Ingevolge artikel 41,tweede lid, 8° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad 

bevoegd voor het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet 

worden verstaan.  De afbakening van het begrip dagelijks bestuur is een beleidskeuze 

en moet gebeuren op maat van de eigen organisatie. Het zorgt ervoor dat de 

dagelijkse werking van de gemeente Lennik op een vlotte en efficiënte manier kan 

verlopen.  Het is tevens een belangrijk instrument om de bevoegdheidsverdeling 

tussen gemeenteraad en college, zoals vermeld in de artikelen 41 en 56 van het 

decreet lokaal bestuur verder af te lijnen.  

 

Mobiliteit 

8. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer 

betreffende het invoeren van een parkeerzone voor elektrische voertuigen langs de 

Schapenstraat en Donkerstraat – Goedkeuring 

Toelichting 

Ter hoogte van het kruispunt van de Schapenstraat en Doelestraat en het kruispunt 

van de Donkerstraat en de Oude Winkelstraat wordt een laadpaal voor elektrische 

voertuigen geplaatst in het kader van het project "TESTRIJDERS - Gedeeld elektrisch 

rijden in Vlaanderen" van Blue Corner. Om deze parkeerzone voor te behouden aan 

elektrische voertuigen wordt een verkeersbord E9a met onderbord VIId (elektrische 

auto) voorzien. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen. 

 

9. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer 

betreffende het invoeren van een verdrijvingsvlak langs de Alfred Algoetstraat 

(N282) – Goedkeuring 

Toelichting 

Bussen of autocars kunnen door hun grote draaicirkel zeer moeilijk de parking van 

sporthal ‘Jo Baetens’, gelegen aan de Alfred Algoetstraat 77 te 1750 Lennik, 



 

rondrijden. Om dit te faciliteren wordt een verdrijvingsvlak aangebracht op één 

parkeerplaats om de draaibeweging mogelijk te maken. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen. 

 

Sport 

10. Vrije Tijd – Samenwerkingsovereenkomst zwembad Ternat/ Liedekerke – 

Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeente Lennik beschikt niet over een eigen zwembad. Hierdoor dienen de 

Lennikse inwoners uit te wijken naar buurgemeenten waar ze een duurder tarief 

moeten betalen. 

Door een samenwerking aan te gaan met Ternat en Liedekerke kunnen de Lennikse 

inwoners in Ternat en Liedekerke aan het lokale tarief gaan zwemmen. 

De gemeente Lennik maakt deel uit van de Interlokale Vereniging Sportregio 

Pajottenland waar ook Ternat en Liedekerke in zetelen. Vandaar de keuze om met 

deze 2 gemeenten in zee te gaan. Eén van de doelstellingen van de Interlokale 

Vereniging is om op het vlak van sportinfrastructuur nauwer te gaan samen werken 

over de grenzen heen.  

 

Secretariaat gemeente 

11. Secretariaat – Projectvereniging “cultuurregio Pajottenland & Zennevallei” – 

Aanduiding van een stemgerechtigd lid en een lid met raadgevende stem voor de 

raad van bestuur 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een stemgerechtigd lid en lid met raadgevende stem aanduiden 

in de raad van bestuur van de projectvereniging "Cultuurregio Pajottenland & 

Zennevallei". 

 

12. Secretariaat - 3wplus werk vzw – Aanduiding van een afgevaardigde en 

plaatsvervanger in de algemene vergadering 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een afgevaardigde en plaatsvervanger aanduiden in de algemene 

vergadering van de vzw 3wplus werk . 

 

13. Secretariaat - Pajottenland+ vzw – Aanduiding van een afgevaardigde en 

plaatsvervanger in het bestuur 

Toelichting 



 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een afgevaardigde aanduiden in het bestuur van de vzw 

Pajottenland+. 

 

14. Secretariaat - vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei – Aanduiding van een 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de Raad van Bestuur 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een afgevaardigde en plaatsvervanger aanduiden in de raad van 

bestuur van de vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 

 

15. Secretariaat - Toerisme Vlaams-Brabant vzw - Aanduiding van een 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene 

vergaderingen van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant. 

 

16. Secretariaat - Woonwinkel Pajottenland - Aanduiding afgevaardigde en 

plaatsvervanger in het beheerscomité en stuurgroep 2019-2024 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een afgevaardigde en plaatsvervanger aanduiden in het 

beheerscomité en de stuurgroep van de interlokale vereniging Woonwinkel 

Pajottenland. 

 

17. Secretariaat - Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering, goedkeuring 

agendapunten vergadering van 27 maart 2019 + Aanduiding van een kandidaat-lid 

en kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de 

algemene vergadering alsook een kandidaat-lid en kandidaat-lid met raadgevende 

stem in de raad van bestuur van Havicrem. 

 



 

18. Secretariaat – Iverlek - Voordracht van de vertegenwoordiger(s) op de 

(buitengewone) algemene vergadering 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van Iverlek. 

 

19. Secretariaat - Iverlek - Goedkeuring van agenda en voordracht van kandidaat-lid 

voor het regionaal Bestuurscomité (RBC) en voor de raad van bestuur 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een kandidaat-lid voor het regionaal sectorcomité van Iverlek 

aanduiden. De persoon die aangeduid wordt in het sectorcomité kan tevens 

voorgedragen worden in de raad van bestuur van Iverlek. 

 

20. Secretariaat – Infrax West - Voordracht van de vertegenwoordiger(s) op de 

(buitengewone) algemene vergadering 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van Infrax West. 

 

21. Secretariaat - Infrax West -Goedkeuring van agenda en voordracht van kandidaat-

lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Vlaams-Brabant en voor de raad van 

bestuur 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een kandidaat-lid voor het regionaal sectorcomité Vlaams-

Brabant van Infrax West aanduiden. De persoon die aangeduid wordt in het 

sectorcomité kan tevens voorgedragen worden in de raad van bestuur van Infrax 

West. 

 

22. Secretariaat – Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - de bevestiging van de 

beheersoverdracht en  de onderschrijving van een aandeel A 

Toelichting 



 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beheersoverdracht met betrekking tot 

het statutair personeel van Infrax West te bevestigen en het aandeel A te 

onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 

 

23. Secretariaat - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Voordracht van de 

vertegenwoordiger(s) op de (buitengewone) algemene vergadering 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de 

(buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 

 

24. Secretariaat – Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Voordracht van een 

kandidaat-bestuurder 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Fluvius 

aanduiden. 

 

25. Secretariaat – Haviland – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de 

algemene vergaderingen – Aanduiding kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de 

algemene vergadering alsook een kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad 

van bestuur van Haviland. 

 

26. Secretariaat – Intradura – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de 

algemene vergaderingen – Aanduiding kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

Toelichting 

Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de 

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

mag elke gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de 

algemene vergadering alsook een kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad 

van bestuur van Intradura. 

 

 

 

 



 

 

ADDENDUM 

27. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Roerend erfgoed – Koekenbedeling – vraag 

aan bevoegde schepen 

 

 

28. Extra punt ingediend door raadslid Erik O: Verkiezingen in aantocht – vraag aan 

schepen van Milieu 

 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

De wnd. algemeen directeur, 

 

 

 

 

Natalie VERMEIR 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

Koenraad AMEYS 

 
 

 

 

Decreet Lokaal Bestuur 

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. 


