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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,14-06-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-06-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27-05-2013 
2. Veiligheid – Ondertekening charter BIN – Kennisname 
3. Toelichting over Havicrem door de heer Willy de Waele, 

gedelegeerd bestuurder Havicrem van juni 2003 tot eind maart 
2013 

4. Brandweer – Personeel – Operationeel kader –  Vacantverklaring 
van 2 functies van korporaal in het beroepskader, met aanleg van 
een reserve 

5. Brandweer – Personeel – Vrijwilligerskader – Vacantverklaring van 
31 functies van stagiair-brandweerman 

6. OCMW - De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011 – 
Kennisname 

7. Burgerzaken – Vaststelling retributiereglement op 
huwelijksplechtigheden 

8. Burgerzaken – Retributiereglement op wachtkelders – Opheffing 
9. Burgerzaken – Vaststelling retributiereglement op grondconcessies 

en ontgravingen 
10. Secretariaat – Projectvereniging “Cultuurregio Pajottenland & 

Zennevallei” –Aanduiding van een lid met raadgevende stem voor 
de raad van bestuur 

11. Vrije tijd – Goedkeuring deelname project ‘gezonde gemeente’ 
12. Vrije tijd – Deelname ‘Think Pink’ gemeente – Goedkeuring 
13. Vrije Tijd – Goedkeuring samenstelling Lokaal Overleg 

Kinderopvang 
14. Vrije Tijd – Sport – Samenstelling algemene vergadering en raad 

van bestuur sportraad – Goedkeuring 
15. Vrije Tijd – Sport – Statuten en huishoudelijk reglement sportraad 

– Goedkeuring 
16. Vrije Tijd – Cultuur – Samenstelling algemene vergadering en raad 

van bestuur cultuurraad – Goedkeuring 
17. OCMW – Samenstelling en erkenning seniorenraad 
18. Bibliotheek – Beheersvorm en samenstelling beheersorgaan – 

Goedkeuring 
19. Milieu – Retributie op de ophaling en verwerking van grof vuil – 

Goedkeuring 
 
Punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: 
---------------------------------------------------------------- 
20. Motie betreffende het taalbeleid in de Lennikse scholen 
 

 



 
 
 
 

 
Schriftelijke vraag ingediend door raadslid Fried Ringoot: 
---------------------------------------------------------------- 
21. Schriftelijke vraag ter stemming - Feest van de derde leeftijd 2013 

(Lennikse feesten) 
 

Punt ingediend door raadslid Erik O: 
----------------------------------------- 
22. De verantwoordelijke van Pajottenland Plus uitnodigen op de 

gemeenteraad van Lennik op 24 juni 2013 teneinde de werking 
van de vzw toe te lichten aan onder meer de nieuwe 
gemeenteraadsleden 

 
 
 
In opdracht; 
De wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 
 
 
 
 



 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24-06-2013 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27-05-2013 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. VEILIGHEID – ONDERTEKENING CHARTER BIN – KENNISNAME 
 
Donderdag 6 juni 2013 werd het charter BIN (BuurtInformatieNetwerk) Eizeringen ondertekend 
door de verschillende initiatiefnemers en betrokken partijen. 
 
3. TOELICHTING OVER HAVICREM DOOR DE HEER WILLY DE WAELE GEDELEGEERD 
BESTUURDER HAVICREM VAN JUNI 2003 TOT EIND MAART 2013 
 
Gemeenteraadslid, de heer Willy De Waele, geeft een toelichting over de intercommunale 
Havicrem.  
 
4. BRANDWEER – PERSONEEL – OPERATIONEEL KADER – VACANTVERKLARING VAN 2 
FUNCTIES VAN KORPORAAL IN HET BEROEPSKADER, MET AANLEG VAN EEN RESERVE 
 
Om het kader der beroepskorporaals verder aan te vullen, wordt aan de gemeenteraad gevraagd 2 
functies van korporaal in het beroepskader vacant te verklaren 
 
5. BRANDWEER – PERSONEEL – VRIJWILLIGERSKADER – VACANTVERKLARING VAN 31  
FUNCTIES VAN STAGIAIR-BRANDWEERMAN 
 
Om het vrijwilligerskader van de brandweerdienst verder in te vullen wordt aan de Raad gevraagd 
31 functies van stagiair-brandweerman vacant te willen verklaren. 
 
6. OCMW - DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2011 – 
KENNISNAME 
 
De raad neemt kennis van het besluit van 22 mei 2013 van de heer gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant houdende de definitieve vaststelling zonder wijziging van de jaarrekening 2011 
van het OCMW. 
 
7. BURGERZAKEN – VASTSTELLING RETRIBUTIEREGLEMENT OP 
HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN 
 
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op huwelijksplechtigheden goed met ingang van 1 
januari 2014. 
 

8. BURGERZAKEN – RETRIBUTIEREGLEMENT OP WACHTKELDERS – OPHEFFING 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het retributiereglement op wachtkelders op te heffen. 
 
9. BURGERZAKEN – VASTSTELLING RETRIBUTIEREGLEMENT OP GRONDCONCESSIES EN 
ONTGRAVINGEN 
 
De onderstaande reglementen worden herwerkt tot een nieuw retributiereglement op 
grondconcessies en ontgravingen met ingang van 1 augustus 2013: 
- grondvergunningen inzake kerkhoven en begraafplaatsen  
- ontgravingen. 
 



 

10. SECRETARIAAT – PROJECTVERENIGING “CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & 
ZENNEVALLEI” –AANDUIDING VAN EEN LID MET RAADGEVENDE STEM VOOR 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 lid met 
raadgevende stem aanduiden in de algemene vergadering van de Projectvereniging “Cultuurregio 
Pajottenland & Zennevallei”. 
 
11. VRIJE TIJD – GOEDKEURING DEELNAME PROJECT ‘GEZONDE GEMEENTE’ 
 
Logo Zenneland wil gemeentes helpen, adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van een 
lokaal gezondheidsbeleid. Dit willen ze nog eens extra onderstrepen met het project’ Gezonde 
Gemeente’. De gemeente Lennik zal zich engageren om deel te nemen aan het project en via deze 
weg gezondheid mee op te nemen in het strategisch meerjarenplan. Het format ‘Gezonde 
Gemeente’ wordt de komende jaren een verzamelnaam  en communicatie-icoon voor alle 
methodieken, materialen, publicaties en activiteiten van en over gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie naar en met lokale besturen in Vlaanderen. 
 
12. VRIJE TIJD – DEELNAME ‘THINK PINK’ GEMEENTE – GOEDKEURING 
 
De gemeente stapt in het project ‘Think Pink’ gemeente om zo in de toekomst te werken rond het 
thema borstkanker. De gemeente wil de problematiek bespreekbaar maken omdat meer en meer 
vrouwen geconfronteerd worden met borstkanker. Er werden in het verleden acties ondernomen in 
de gemeente maar via deze weg zullen deze acties verder uitgewerkt worden om zo de mensen te 
informeren en te sensibiliseren.  
 
13. VRIJE TIJD – GOEDKEURING SAMENSTELLING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 
 
Bij de start van een nieuwe bestuursperiode worden de gemeentelijke adviesraden opnieuw 
geïnstalleerd en zo ook het Lokaal Overleg Kinderopvang. 
 
14. VRIJE TIJD – SPORT – SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN 
BESTUUR SPORTRAAD – GOEDKEURING  
 
Met de nieuwe legislatuur diende de sportraad opnieuw geïnstalleerd te worden. De aanwezigheid 
van een autonome sportraad is bovendien een voorwaarde om als gemeentelijke sportdienst 
erkend en gesubsidieerd te kunnen worden. 
 
15. VRIJE TIJD – SPORT – STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD – 
GOEDKEURING 
 
De raad wordt gevraagd de statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad goed te 
keuren. 
 
16. VRIJE TIJD – CULTUUR – SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN 
BESTUUR CULTUURRAAD – GOEDKEURING  
 
De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het 
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid volgens de voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit. 
De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid moet uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de 
installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw worden erkend of opgericht. 
 
17. OCMW – SAMENSTELLING EN ERKENNING SENIORENRAAD 
 
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werd de seniorenraad opnieuw samengesteld op de 
vergadering van 29 april 2013. 
 



 

18. BIBLIOTHEEK – BEHEERSVORM EN SAMENSTELLING BEHEERSORGAAN - 
GOEDKEURING 
 
Het beheersorgaan van de bibliotheek dient opnieuw te worden samengesteld. Het beheersorgaan 
van de bibliotheek adviseert het gemeentebestuur betreffende het beleid en de werking van de 
bibliotheek. 
 
19. MILIEU – RETRIBUTIE OP DE OPHALING EN VERWERKING VAN GROF VUIL – 
GOEDKEURING 
 
Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA) voorziet vanaf 1 juli 2013 het betalend maken van de ophaling en verwerking van grof 
vuil, voor huis-aan-huisophaling en in het containerpark. Het VLAREMA voorziet hiervoor een 
minimum van 0,1 euro per kg en een maximum van 0,6 euro per kg. 
Op voorstel van de intercommunale Haviland, worden in Gooik, Herne, Bever en Pepingen dezelfde 
tarieven gehanteerd. Het tarief voor de huis-aan-huisophaling wordt vastgesteld op 0,26 euro per 
kg, te betalen door de Lennikenaar via Bancontact of met een prepaidkaart. 
Voor de verwerking van het naar het containerpark gebracht grof vuil zal een retributie geheven 
worden van 0,16euro per kg.  
 
Punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: 
------------------------------------------------------------- 
20. Motie betreffende het taalbeleid in de Lennikse scholen 
 
Schriftelijke vraag ingediend door raadslid Fried Ringoot: 
------------------------------------------------------------------ 
21. Schriftelijke vraag ter stemming - Feest van de derde leeftijd 2013 (Lennikse 

feesten) 
 
Punt ingediend door raadslid Erik O: 
----------------------------------------- 
22. De verantwoordelijke van Pajottenland Plus uitnodigen op de gemeenteraad van 

Lennik op 24 juni 2013 teneinde de werking van de vzw toe te lichten aan onder meer 
de nieuwe gemeenteraadsleden 
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