
 

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 17 oktober 2019 om 20 uur en kondigt bijkomende 

agendapunten aan. Deze zitting vindt plaats in de Dekenij, gelegen Deken Verbesseltstraat 

9 te Lennik. 
 

 

 

AGENDA: 

 

OPENBAAR 

Algemeen 

1. Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering van 19-09-2019 

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 - Definitieve resultaten Veiligheidsmonitor Gemeente Lennik - 

Kennisname 

Toelichting 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van de resultaten van de Veiligheidsmonitor 

2018. 

 

3. Inbreng Verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - toelichting aanbod Iverlek 

Toelichting 

Toelichting door de heer Lode Vanhee betreffende het aanbod van Iverlek 

betreffende de mogelijke inbreng van verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 

steunen 

 

 

Financiën 

4. Reglement bar en rendez-vous huizen 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2020-2025 de belasting gevestigd op 

de bars en rendez-voushuizen goed. 

 

 



 

5. Belastingreglement op nachtwinkels 

Toelichting 

De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2020-2025 de belasting gevestigd op 

de nachtwinkels goed. 

 

Ruimtelijke Ordening 

6. Omgeving - Financiën - Belasting- en retributiereglementen op klei- en 

leemontginning en op grondaanvullingen en/of grondophogingen – Goedkeuring 

Toelichting 

Aan de raad wordt een belastingreglement voorgelegd om voor elk dossier 

betreffende een klei- of leemontginning of voor elk dossier betreffende een 

grondaanvulling geen overeenkomst te moeten agenderen op de gemeenteraad. 

Het is aangeraden een belastingreglement te laten goedkeuren door de 

gemeenteraad om ook voor de dossiers die door de deputatie in beroep 

goedgekeurd worden de gebruikelijke tarieven te kunnen toepassen. 

 

 

Mobiliteit 

7. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer 

betreffende het invoeren van een lengtebeperking, uitgezonderd voor 

schoolbussen, in de Hunselstraat en Tuitenbergstraat - Goedkeuring 

Toelichting 

Enkele schoolbussen van het Sint-Godelieve-Instituut wensen door de Hunselstraat 

en Tuitenbergstraat te rijden voor het vervoer van leerlingen. Door het huidige 

lengteverbod voor voertuigen langer dan 10 m is dit niet toegestaan in 

bovenvermelde straten. Om dit wel mogelijk te maken wordt een uitzondering voor 

schoolbussen voorzien. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen. 

 

 

Secretariaat 

8. TMVS dv – Statutenwijziging – Buitengewone algemene vergadering op 10 

december 2019 

Toelichting 

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

oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, 

wordt aan de gemeenten gevraagd om de agendapunten van de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS goed te keuren. 

 

9. Infrax West - Buitengewone algemene vergadering op 9 december 2019 m.b.t. 

goedkeuring agenda, statutenwijzigingen en de vaststelling van het mandaat 



 

Toelichting 

De opdrachthoudende vereniging Infrax West, welke deel uitmaakt van Fluvius, is 

een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, tevens actief in de 

activiteiten riolering en kabel-tv infrastructuur. Binnen het kader om de gemeenten 

meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de (intergemeentelijke) 

samenwerkingsverbanden, wordt de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Infrax West aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 

 

10. Iverlek - Buitengewone algemene vergadering op 17 december 2019 m.b.t. 

goedkeuring agenda, statutenwijzigingen, fusie door overneming van PBE en Riobra 

door Iverlek (met naamwijziging in ‘Fluvius Zenne-Dijle’) en vaststelling van het 

mandaat 

Toelichting 

De opdrachthoudende vereniging Iverlek, welke deel uitmaakt van Fluvius, is een 

distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas. Binnen het kader om de 

gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de( 

intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering van Iverlek aan de gemeenteraad voorgelegd 

ter goedkeuring. 

 

ICT 

11. ICT –Informatieveiligheidsbeleid voor gemeente Lennik - Goedkeuring 

Toelichting 

De gemeente vindt de bescherming van informatie van medewerkers, leveranciers, 

klanten en burgers van essentieel belang en neemt maatregelen om deze 

informatie op een toereikend niveau te beveiligen. De gemeenteraad keurt de 

richtlijnen en uitgangspunten van het geactualiseerde informatieveiligheidsbeleid 

goed. 

 

Addendum 

12. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Financiën - Belasting op 

reclame- of aanplakborden en wegwijzers: opschorting 

 

13. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Mobiliteit – Onderstraat 

 

14. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Voorstel tot 

dagbepaling gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn 

 

15. Extra punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: Vraag over 

contractuele versus statutaire tewerkstelling van gemeentepersoneel 

 



 

16. Extra punt ingediend door raadslid Gun Mignon: Pijnpuntenwandeling 

 

17. Extra punt ingediend door raadslid Gun Mignon: Status projecten gemeente Lennik 

 

18. Extra punt ingediend door raadslid Gun Mignon: Vraag over betaalde 

advocatenkosten naar aanleiding van ongeldige voordracht van de kandidaten door 

Lijst Burgemeester voor het Bijzonder Comité 

 

19. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Feest voor de senioren 

 

20. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Herinrichting Markt 

 

21. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Onderhoud petanquebaan 

 

22. Extra punt ingediend door raadslid Karel Van Belle: Plaatsen van zoutbakken 

 

BESLOTEN 

Addendum 

23. Extra punt ingediend door raadslid Geert De Cuyper: Personeel 

 

 

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. 


