
 
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, 17-05-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 27-05-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22-04-2013 
2. Toelichting door korpschef Marc Hellinckx betreffende de opmaak 

van het zonaal veiligheidsplan 
3. Brandweer - Overeenkomst tot samenwerking van de 

brandweerdiensten van Asse, Lennik en Opwijk inzake dispatching, 
brandweerzorg en uitrukprocedure in het kader van de snelste 
adequate hulp (SAH) 

4. Financiën – Begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en 

bijlagen 2012 - Vaststelling 
5. Erediensten – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek rekening 

2012 - advies 
6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2012 - Advies 
7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2012 - Advies 
8. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2012 – Advies 
9. Ruimtelijke Ordening – Raamovereenkomst voor het aanstellen 

van een ontwerper ruimtelijke planning voor het opmaken van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en het geven van adviezen in de 
uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid gebaseerd op 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – Goedkeuren 
lastenboek en gunningswijze 

10. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering op 26 juni 2013 - 
Goedkeuring agenda 

11. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering op 26 juni 2013 – 
Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangende 

vertegenwoordiger 
12. Secretariaat – Finilek – Goedkeuring agenda van de 

jaarvergadering op 26 juni 2013 
13. Secretariaat - Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de statutaire gewone 
algemene vergadering en goedkeuring agendapunten van de 
vergadering van 20 juni 2013 

14. Secretariaat – Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger 
en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering van 26 juni 2013 en goedkeuring agendapunten 

15. Secretariaat - Havicrem - Aanduiding kandidaat-lid van de raad 
van bestuur 

16. Burgerzaken-premie voorhuwelijkssparen-Opheffing 
17. Milieu – Belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op daartoe niet-geschikte plaatsen – Goedkeuring 
18. Milieu - Retributie op de bijzondere ophaling van ambachtelijk vuil 

– Opheffing 

19. Milieu – Wijziging retributie voor het gebruik van het 
intercommunaal containerpark – Goedkeuring 

 
 



 

 
 

20. Mobiliteit – Samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit – 
Goedkeuring  

21. Vrije tijd – Samenstelling en erkenning jeugdraad 
22. Vrije tijd – Verantwoordingsnota 2012 i.k.v. jeugdbeleidsplan 2011-2013 - 

Kennisname 
23. Vrije tijd – Samenstelling en erkenning gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking 
 
 
 
 In opdracht; 
 De wnd. secretaris,  de voorzitter, 

 
 
 
 
 
 Natalie VERMEIR  Koenraad AMEYS 
 
 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27-05-2013 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 22-04-2013 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. TOELICHTING DOOR KORPSCHEF MARC HELLINCKX BETREFFENDE DE OPMAAK VAN 
HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 
 
Korpschef, de heer Marc Hellinckx, geeft toelichting ter voorbereiding van de opmaak van het 
zonaal veiligheidsplan voor de politiezone Pajottenland. 

 
3. BRANDWEER - OVEREENKOMST TOT SAMENWERKING VAN DE BRANDWEERDIENSTEN 
VAN ASSE, LENNIK EN OPWIJK INZAKE DISPATCHING, BRANDWEERZORG EN 
UITRUKPROCEDURE IN HET KADER VAN DE SNELSTE ADEQUATE HULP (SAH) 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst goed te keuren waarmee de afspraken 
vastgelegd worden voor enerzijds de organisatie van één gecentraliseerde dispatching voor de 
brandweerdiensten van de gemeenten Asse, Lennik en Opwijk en voor anderzijds de samenwerking 
tussen de brandweerdiensten van de gemeenten Asse, Lennik en Opwijk in het kader van de 
snelste adequate hulp en tot het voorkomen van dubbele uitrukken. 
 
4. FINANCIËN – BEGROTINGSREKENING, BALANS, RESULTATENREKENING EN BIJLAGEN 
2012 - VASTSTELLING 
 
Ieder jaar dient de gemeenteraad de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van 
het vorige jaar vast te stellen en kennis te nemen van de verslagen die hierbij horen. 

 
5. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW GAASBEEK REKENING 2012 - 
ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2012 van de kerkfabriek O.L.Vrouw 
Gaasbeek gunstig te adviseren. 
 
6. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-MARTINUS REKENING 2012 - ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2012 van de kerkfabriek van Sint-Martinus 
gunstig te adviseren. 
 
7. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS REKENING 2012 - ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2012 van de kerkfabriek van Sint-Kwintinus 
gunstig te adviseren. 

 
8. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-URSULA REKENING 2012 - ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2012 van de kerkfabriek van Sint-Ursula 
gunstig te adviseren. 
 
9. RUIMTELIJKE ORDENING – RAAMOVEREENKOMST VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN 
ONTWERPER RUIMTELIJKE PLANNING VOOR HET OPMAKEN VAN RUIMTELIJKE 
UITVOERINGSPLANNEN EN HET GEVEN VAN ADVIEZEN IN DE UITWERKING VAN HET 
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK BELEID GEBASEERD OP HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN – GOEDKEUREN LASTENBOEK EN GUNNINGSWIJZE  
 
Na de goedkeuring van het GRS moeten er RUP’s opgemaakt worden om de bindende maatregelen 
en acties die erin voorzien worden de kunnen realiseren. Gelet op de procedures en eisen voorzien 



 

voor het opmaken van RUP’s is het aangewezen over te gaan tot het aanstellen van een “ontwerper 
ruimtelijke planning”. Vandaar hierbij het voorstel tot goedkeuring van een bijzonder bestek voor 
een opdracht voor de aanneming van diensten. 
 
10. SECRETARIAAT – IVERLEK – ALGEMENE VERGADERING OP 26 JUNI 2013 - 
GOEDKEURING AGENDA 
 
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 van Iverlek. 
 
11. SECRETARIAAT – IVERLEK – ALGEMENE VERGADERING OP 26 JUNI 2013 – 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGENDE VERTEGENWOORDIGER 
 

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 van Iverlek. 
 
12. SECRETARIAAT – FINILEK – GOEDKEURING AGENDA VAN DE JAARVERGADERING OP 
26 JUNI 2013 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, keurt de gemeenteraad de agenda 
van de jaarvergadering van Finilek goed. 
 
13. SECRETARIAAT - HAVILAND - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE 
VERGADERING EN GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN 20 JUNI 
2013 
 
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 statutaire gewone algemene vergadering 
van Haviland. 
 
14. SECRETARIAAT – HAVICREM - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 
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 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering van Havicrem. 
 
15. SECRETARIAAT - HAVICREM - AANDUIDING KANDIDAAT-LID VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR 
 
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 aanduiden in de raad van bestuur van Havicrem. 
 
16. BURGERZAKEN-PREMIE VOORHUWELIJKSSPAREN-OPHEFFING 
 
De gemeenteraad beslist om de premie voorhuwelijkssparen af te schaffen met ingang van 01-06-
2013. 
 
17. MILIEU – BELASTING OP HET WEGHALEN VAN AFVALSTOFFEN GESTORT OF 
ACHTERGELATEN OP DAARTOE NIET-GESCHIKTE PLAATSEN – GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad wenst de belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op 
daartoe niet-geschikte plaatsen ook in de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 te heffen. Met deze 



 

beslissing is de gemeente in staat om een boete van 1 000 euro op te leggen aan eenieder die 
sluikstort. Het reglement werd licht gewijzigd door verduidelijkingen toe te voegen over het 
belastbaar feit en het tarief. 
 
18. MILIEU - RETRIBUTIE OP DE BIJZONDERE OPHALING VAN AMBACHTELIJK VUIL – 
OPHEFFING 
 
De gemeenteraad wenst de retributie op de bijzondere ophaling van ambachtelijk vuil op te heffen. 
Het retributiereglement is in de afgelopen jaren niet toegepast en vanaf 1 juli 2013 moet een 
contract met de inzamelaar van het gemengde bedrijfsafval afgesloten worden door de 
afvalstoffenproducent (bijv. een onderneming). 
 
19. MILIEU – WIJZIGING RETRIBUTIE VOOR HET GEBRUIK VAN HET INTERCOMMUNAAL 
CONTAINERPARK - GOEDKEURING 

 
In samenwerking met de gemeente Pepingen wil de gemeente Lennik meedoen aan de actie 
“Vergroot de hoop”. Door het inzamelen van taxussnoeisel kan de gemeente, per m³ ingezameld 
zuiver en jong snoeisel, 50 euro inzamelen, integraal over te maken aan een instantie die het 
onderzoek tegen kanker voert of financiert. De wijziging van het retributiereglement rond het 
containerpark is een vereiste om deze actie maximaal te kunnen ondersteunen. Zo zal de 
Lennikenaar zijn taxussnoeisel gratis kunnen afgeven gedurende de periode van 15 juni tot en met 
31 augustus. 
 
20. MOBILITEIT – SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
MOBILITEIT – GOEDKEURING 
 
De gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit (GBC) is een per gemeente georganiseerd 
overlegforum waarin alle partners die het mobiliteitsconvenant hebben ondertekend 
vertegenwoordigd zijn samen met afgevaardigden van maatschappelijke actoren. De huidige GBC 
dient geactualiseerd te worden. 
 

21. VRIJE TIJD – SAMENSTELLING EN ERKENNING JEUGDRAAD 
 
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werd de jeugdraad opnieuw samengesteld en werden de 
statuten besproken op de vergadering van 2 mei 2013. 
 
22. VRIJE TIJD – VERANTWOORDINGSNOTA 2012 I.K.V. JEUGDBELEIDSPAN 2011-2013 - 
KENNISNAME 
 
In kader van het jeugdbeleidsplan 2011 – 2013 moet er elk jaar een verantwoordingsnota 
opgemaakt worden. In de verantwoordingsnota van 2012 staan alle acties die we in 2012 hebben 
uitgevoerd onder het domein jeugd. 
 
23. VRIJE TIJD – SAMENSTELLING EN ERKENNING GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werd de Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking opnieuw samengesteld en werden de statuten besproken op de 
vergadering van 25 april 2013. De statuten blijven ongewijzigd. 
 

 


