
 
Provincie Vlaams-Brabant 

Arrondissement  
Halle-Vilvoorde 

Gemeente LENNIK  

 

 

 

 

 

 

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,12-04-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 22-04-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van  25-03-2013 

2. Financiën – Definitieve vaststelling van de gouverneur van de 

begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en bijlagen 2011 – 

Kennisname 

3. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Goedkeuring arbeidsreglement 

gewoon basisonderwijs 

4. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassing schoolreglement 

gewoon basisonderwijs 

5. 3WPlus energie vzw – Aanduiding effectief & plaatsvervangend lid 

in de beleidsgroep en effectief en plaatsvervangend lid in de 

kredietcommissie 

6. Secretariaat – Infrax West – Aanduiding van een afgevaardigde en 

plaatsvervanger op de algemene vergadering, gevolgd door de 

buitengewone algemene vergadering van 4 juni 2013 en 

goedkeuring agendapunten 

7. Personeel – Jobpunt Vlaanderen – Aanduiding afgevaardigde 

algemene vergadering  

8. Secretariaat - Het toekennen van de titel van ere-schepen van de 

gemeente Lennik aan de heer Arthur (Patrick) Van Laethem  

9. Vrije tijd – Goedkeuring beleidsvisie gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking 

10. Vrije tijd – Goedkeuring charter ‘goe gespeeld’ 

11. Motie met betrekking tot het gewestelijk parkeerbeleidsplan van 
Brussel 

12. Landschapsbeheersplan Gaasbeek - Toelichting 
 
 

 
 
 
In opdracht; 
De wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 

Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 

 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN  22-04-2013 

 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25-03-2013 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. FINANCIËN – DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 
BEGROTINGSREKENING, BALANS, RESULTATENREKENING EN BIJLAGEN 2011 – 
KENNISNAME 
 

De dienstjaarrekening 2011 van het gemeentebestuur werd zonder opmerkingen definitief 
vastgesteld door de gouverneur op 6 maart 2013. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. 
 
 
3. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – GOEDKEURING ARBEIDSREGLEMENT GEWOON 
BASISONDERWIJS 
 
Het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke 
basisschool ’t Rakkertje, wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
4. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – AANPASSING SCHOOLREGLEMENT GEWOON 
BASISONDERWIJS 
 
Het schoolreglement basis onderwijs voor het kleuter- en lager onderwijs bevat een wijziging 
inzake het busvervoer en de uurregeling van de school. Het gewijzigd schoolreglement wordt ter 

goedkeuring voorgelegd. 
 
 
5. 3WPLUS ENERGIE VZW – AANDUIDING EFFECTIEF & PLAATSVERVANGEND LID IN DE 
BELEIDSGROEP EN EFFECTIEF EN PLAATSVERVANGEND LID IN DE KREDIETCOMMISSIE 
 
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 in de beleidsgroep alsook een effectief en plaatsvervangend lid in de 
kredietcommissie aanduiden van 3WPlus Energie vzw. 
 
 
6. SECRETARIAAT – INFRAX WEST – AANDUIDING VAN EEN AFGEVAARDIGDE EN 
PLAATSVERVANGER OP DE ALGEMENE VERGADERING, GEVOLGD DOOR DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 JUNI 2013 EN GOEDKEURING 
AGENDAPUNTEN 

 
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, gevolgd door de 
buitengewone algemene vergadering van Infrax West. 
 
 
7. PERSONEEL – JOBPUNT VLAANDEREN – AANDUIDING AFGEVAARDIGDE 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 
afgevaardigde aanduiden in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van Jobpunt 
Vlaanderen. 



 

 
8. SECRETARIAAT - HET TOEKENNEN VAN DE TITEL VAN ERE-SCHEPEN VAN DE 
GEMEENTE LENNIK AAN DE HEER ARTHUR (PATRICK) VAN LAETHEM 
 
De heer Arthur (Patrick) Van Laethem heeft een blijvende stempel gedrukt op de Lennikse politiek 
als schepen. Het gemeentebestuur wil hem daarom d.m.v. deze aanvraag de titel van ere-schepen 
toekennen. 
 
 
9. VRIJE TIJD – GOEDKEURING BELEIDSVISIE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking werd in 2011 opgestart om samen met 
de gemeente te werken rond de Noord-Zuid problematiek. In kader hiervan werd er een 

beleidsvisie opgemaakt door de GROS. Via deze weg gaat de GROS het engagement aan om in de 
toekomst te blijven werken rond ontwikkelingssamenwerking. 
 
 
10. VRIJE TIJD – GOEDKEURING CHARTER ‘GOE GESPEELD’ 
 
Als gemeente vinden we dat elk kind het recht heeft om buiten te spelen. Door het ondertekenen 
van het charter ‘Goe Gespeeld’ gaat de gemeente het engagement aan om ook in de toekomst te 
blijven werken aan kansen voor kinderen om buiten te spelen. 
 
 
11. MOTIE MET BETREKKING TOT HET GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN VAN 

BRUSSEL 
 
Een motie met betrekking tot het gewestelijk parkeerbeleidsplan van Brussel wordt ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 

 
12. LANDSCHAPSBEHEERSPLAN GAASBEEK - TOELICHTING 
 
De heer Jo Wijnant van Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant geeft een toelichting betreffende het 
beheer in een beschermd landschap en de subsidiemogelijkheden hiertoe. In Lennik komt het 
beschermd landschap ‘dorpskom Gaasbeek’ hiervoor in aanmerking. 


