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Bijeenroeping van de 
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, 15-03-2013 
De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 25-03-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25 februari 
2013 

2. Kennisname geldigverklaring OCMW-raadsverkiezingen 
3. Financiën - Belastingreglement op het afleveren van 

administratieve stukken - Vaststelling 
4. Vrije tijd - Sport - Wijziging reglement voor de erkenning van 

Lennikse sportverenigingen – Goedkeuring 
5. Vrije tijd - Sport - Reglement tussenkomst prijzen en trofeeën 

voor sportverenigingen - Opheffing 

6. Vrije tijd – Reglement betreffende het gebruik van en retributie op 
het huren van zalen en materialen – Goedkeuring 

7. Vrije tijd – Toelage bij huwelijks-, klooster- of priesterjubilea en 
100-jarigen – Goedkeuring 

8. Milieu – Vaststelling van de retributie op het afleveren van 
restafval- pmd- en gft- zakken en opheffing van gratis 
restafvalzakken als sociale toelage 

9. Milieu – Overeenkomst tussen de gemeente Lennik en de heer 
Geert Gaby inzake de exploitatie van een leemontginning gelegen 
langsheen de Langestraat te 1750 Lennik – Goedkeuring 

10. Financiën – Erediensten aangepast meerjarenplan 2008-2013 
Sint-Martinus - Goedkeuring 

11. Financiën – Erediensten budget 2013 Sint-Martinus – Akteneming 
12. OCMW – Budget 2013 -Goedkeuring 
13. Financiën –Advies gemeenteraadscommissie budget – Kennisname 
14. Financiën – Budget 2013 – Goedkeuring 

15. Financiën – Kapitaalverhoging Publi-T - Goedkeuring 
16. Politiezone Pajottenland - Intergemeentelijke 

preventiemedewerker “drugs en alcohol” Pajottenland - 
beheerscomité - Aanduiding leden 

17. Secretariaat - Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - 
Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor 
de algemene vergadering 

18. Secretariaat - Ethias – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger op de algemene vergadering van de onderlinge 
verzekeringsverenigingen 

19. Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV in vereffening – 
Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de 
algemene vergadering 

20. Secretariaat - De Lijn - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger op de algemene vergadering 

21. Secretariaat – Krediet voor Sociale Woningen - Aanduiding van 
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene 

vergadering 
22. 3Wplus Sociale Werkplaats vzw – Aanduiding van een 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene 
vergadering 

23. Secretariaat – De Watergroep – Voordracht van een kandidaat - P-
bestuurder 



 

 
 

24. Gemeenteschool – Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend lid in het 

beheerscomité van de scholengemeenschap “de Pajot” 
25. Gemeenteschool – Aanduiding effectieve en plaatsvervangende leden in het 

overlegcomité van de scholengemeenschap “de Pajot” 
26. Gemeenteschool – Aanduiding afgevaardigde van het bestuur en 

plaatsvervanger in de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap “de 
Pajot” 

 
Agendapunt ingediend door raadslid Willy De Waele 
------------------------------------------------------------ 
27. Motie over het vernieuwde concept van ‘De Gordel’ 

 
 
 
 
In opdracht; 
De wnd. secretaris, de voorzitter, 

 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25-03-2013 

 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25-02-2013 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. KENNISNAME GELDIGVERKLARING OCMW-RAADSVERKIEZINGEN 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het aangetekend schrijven van de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen betreffende de geldigverklaring van de OCMW-raadsverkiezingen. 
 

3. FINANCIËN - BELASTINGREGLEMENT OP HET AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE 
STUKKEN - VASTSTELLING 
 
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken en 
prestaties goed met ingang van 1 juni 2013. 
 
4. VRIJE TIJD - SPORT - WIJZIGING REGLEMENT VOOR DE ERKENNING VAN LENNIKSE 
SPORTVERENIGINGEN – GOEDKEURING 
 
De dienst Vrije Tijd vindt het nuttig om een aantal algemene bepalingen voor de erkenning van 
Lennikse verenigingen op te leggen . Deze algemene bepalingen zullen worden opgenomen in het 
erkenningsreglement van jeugd-, sport- en cultuurverengingen. In het kader van deze algemene 
bepalingen wordt het bestaande erkenningsreglement voor sportverenigingen gewijzigd. 
 
5. VRIJE TIJD - SPORT - REGLEMENT TUSSENKOMST PRIJZEN EN TROFEEËN VOOR 
SPORTVERENIGINGEN – OPHEFFING 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement tussenkomst prijzen en trofeeën voor 
sportverenigingen op te heffen. 
 
6. VRIJE TIJD – REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN EN RETRIBUTIE OP HET 
HUREN VAN ZALEN EN MATERIALEN – GOEDKEURING 
 
Het reglement betreffende het gebruik van en retributie op het huren van zalen en materialen 
wordt aangepast. Hierin kan je de voorwaarden voor reservatie en huur van een zaal en/of 
materiaal en de geldende tarieven terugvinden. 
 
7. VRIJE TIJD – TOELAGE BIJ HUWELIJKS-, KLOOSTER- OF PRIESTERJUBILEA EN 100-
JARIGEN – GOEDKEURING 
 
De beslissing betreffende de toelage voor huwelijks-, klooster- of priesterjubilea en voor 100-
jarigen wordt aangepast. Huwelijks-, klooster- of priesterjubilea en 100-jarigen worden gevierd en 

krijgen vier waardebonnen van 25 euro, te besteden bij de deelnemende Lennikse handelaars. 
Hiermee worden de Lennikse handelaars ondersteund en gepromoot. 
 
8. MILIEU – VASTSTELLING VAN DE RETRIBUTIE OP HET AFLEVEREN VAN RESTAFVAL- 
PMD- EN GFT- ZAKKEN EN OPHEFFING VAN GRATIS RESTAFVALZAKKEN ALS SOCIALE 
TOELAGE 
 
De gemeenteraad beslist de prijs van restafval- en GFT-zakken te verhogen, om het financieel 
evenwicht betreffende ophaling en verwerking van afvalzakken in de gemeente te bewaren. De 
prijs van de PMD-zak zit al op het wettelijk maximum en wordt niet aangepast. Een restafvalzak 
met een inhoud van 30 l wordt geïntroduceerd. Het uitdelen van gratis restafvalzakken als sociale 
toelage wordt niet verder ondersteund. 
 



 

9. MILIEU – OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE LENNIK EN DE HEER GEERT GABY 
INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN LEEMONTGINNING GELEGEN LANGSHEEN DE 
LANGESTRAAT TE 1750 LENNIK – GOEDKEURING 
 
Met de nv Ontginningen Demets Moorslede werd, naar aanleiding van de toekomstige exploitatie 
van een leemontginning langs de Langestraat en de hieraan gekoppelde impact op de wegenis, een 
financiële overeenkomst gesloten. Het bedrag werd vastgesteld op 1,2 euro per m³ leem. Deze 
overeenkomst werd door beide partijen ondertekend. 
 
10. FINANCIËN – EREDIENSTEN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2008-2013 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 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
11. FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2013 SINT-MARTINUS- 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 2013 van de 
kerkfabriek Sint-Martinus wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
12. OCMW – BUDGET 2013 –GOEDKEURING 
 
Het budget 2013 wordt overeenkomstig artikel 150 van het decreet van 19 december 2008 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
13. FINANCIËN – ADVIES GEMEENTERAADSCOMMISSIE BUDGET – KENNISNAME 
 

De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de gemeenteraadscommissie budget van 5 
maart 2013 
 
14. FINANCIËN – BUDGET 2013 – GOEDKEURING 
 
Het budget 2013, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota en de toelichtingen wordt ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
15. FINANCIËN – KAPITAALVERHOGING PUBLI-T – GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde kapitaalverhoging van 
Publi-T. De gemeenteraad geeft tevens opdracht aan Finilek om voor rekening van de gemeente de 
kapitaalverhoging te onderschrijven voor een bedrag van 42 589,44 euro, en daarnaast in te staan 
voor de financiering van het gedeelte dat het in Finilek voor de gemeente beschikbaar bedrag te 
boven gaat (24 934,37 euro). 
 

16. POLITIEZONE PAJOTTENLAND - INTERGEMEENTELIJKE PREVENTIEMEDEWERKER 
“DRUGS EN ALCOHOL” PAJOTTENLAND - BEHEERSCOMITÉ - AANDUIDING LEDEN 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente leden 
aanduiden in het beheercomité van het “Intergemeentelijke preventiemedewerker “Drugs en 
Alcohol” Pajottenland. 
 
 
 
 



 

17. SECRETARIAAT - GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSHUISVESTING - 
AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE 
ALGEMENE VERGADERING 
 
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 op de vergaderingen van de Gewestelijke 
Maatschappij voor Volkshuisvesting. 
 
18. SECRETARIAAT - ETHIAS – AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE ONDERLINGE 
VERZEKERINGSVERENIGINGEN 
 
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 op de vergaderingen van Ethias. 
 
19. SECRETARIAAT - GEMEENTELIJKE HOLDING NV IN VEREFFENING – AANDUIDING 
VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER OP DE ALGEMENE 
VERGADERING 
 
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 op de vergaderingen van de Gemeentelijke 
Holding nv in vereffening. 
 
20. SECRETARIAAT - DE LIJN - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGER OP DE ALGEMENE VERGADERING 
 
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 op de vergaderingen van de De Lijn. 
 
21. SECRETARIAAT – KREDIET VOOR SOCIALE WONINGEN - AANDUIDING VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER OP DE ALGEMENE VERGADERING 
 
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 op de vergaderingen van de Krediet voor Sociale 
Woningen. 
 
22. 3WPLUS SOCIALE WERKPLAATS VZW – AANDUIDING VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
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 op de vergaderingen van 3WPlus Sociale 

Werkplaats. 
 
23. SECRETARIAAT – DE WATERGROEP – VOORDRACHT VAN EEN KANDIDAAT - P-
BESTUURDER 
 
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 
P-bestuurder voordragen. 
 
 
 
 



 

24. GEMEENTESCHOOL – AANDUIDING VAN EEN EFFECTIEF EN PLAATSVERVANGEND LID 
IN HET BEHEERSCOMITÉ VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP “DE PAJOT” 
 
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 effectief 
en plaatsvervangend lid aanduiden in het beheerscomité van de scholengemeenschap “De Pajot”. 
 
25. GEMEENTESCHOOL – AANDUIDING EFFECTIEVE EN PLAATSVERVANGENDE LEDEN IN 
HET OVERLEGCOMITÉ VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP “DE PAJOT” 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente effectieve en 
plaatsvervangende leden aanduiden in het overlegcomité van de scholengemeenschap “De Pajot”. 
 

26. GEMEENTESCHOOL – AANDUIDING AFGEVAARDIGDE VAN HET BESTUUR EN 
PLAATSVERVANGER IN DE REAFFECTATIECOMMISSIE VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP 
“DE PAJOT” 
 
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 reaffectatiecommissie van de 
scholengemeenschap “De Pajot”. 
 
 
Agendapunt ingediend door raadslid Willy De Waele: 
------------------------------------------------------------- 

27. Motie over het vernieuwde concept van ‘De Gordel’ 
 
 
 
 

 
 

 

 


