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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,11-10-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 21-10-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-09-2013 
2. Secretariaat – Verhindering raadslid Fried Ringoot - Kennisname 
3. Secretariaat –Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
4. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 
5. Secretariaat – Aanpassing  huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad - Goedkeuring 
6. Financiën - Budgetwijziging nr. 1-2013 – Goedkeuring 

7. Financiën - Meerjarenplan 2014-2019 – Afsprakennota 
kerkfabrieken Lennik – Goedkeuring 

8. Financiën – Erediensten budget 2014 - Kennisname 
9. Financiën – Belasting op de rioolaansluitingen (aansluitingstaks) - 

Goedkeuring  
10. Ruimtelijke Ordening - Grond- en pandenbeleid - Gemeentelijke 

reglement leegstand - Goedkeuring 
11. Ruimtelijke Ordening - Grond- en pandenbeleid - 

Belastingsreglement gemeentelijke leegstand gebouwen en 
woningen (leegstandsheffing) - Goedkeuring 

12. Vrije Tijd – Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage 
2013 

13. Vrije Tijd – Gebruikersreglement geluidsmeter - Goedkeuring 
14. Vrije Tijd – Toerisme - Statuten werkgroep trage wegen - 

Goedkeuring 
15. Milieu – Herklassering van waterlopen van derde naar tweede 

categorie – Goedkeuring 
16. Secretariaat – Infrax West – Aanduiding van een afgevaardigde en 

plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van 
25 november 2013 en goedkeuring agendapunten 

17. Secretariaat – Integraal waterbeleid denderbekken – Aanduiding 
van een afgevaardigde en plaatsvervanger in de algemene 
bekkenvergadering en een kandidaat-afgevaardigde in het 
bekkenbureau 

 
 
In opdracht; 
De wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 

Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 21-10-2013 

 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23-09-2013 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. SECRETARIAAT – VERHINDERING RAADSLID FRIED RINGOOT - KENNISNAME 
 
De raad neemt kennis van de verhindering van de heer Fried Ringoot als raadslid, dat werd 
schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. 
 

3. SECRETARIAAT – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK 
GELOOFSBRIEVEN 
 
Ingevolge de verhindering van raadslid Fried Ringoot wordt volgens artikel 16 van het 
Gemeentedecreet een nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven, volgens 
artikel 7§3, en de eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 
 
4. SECRETARIAAT – HERVASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN 
 
Ingevolge de verhindering van raadslid Fried Ringoot en de aanstelling van een nieuw raadslid 
wordt een nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld. 
 
5. SECRETARIAAT – AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD 
- GOEDKEURING 
 
Een aangepaste versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, wordt ter 

goedkeuring voorgelegd: het voorstel betreft enerzijds een verduidelijking van de bepalingen met 
betrekking tot het stellen van mondelinge en schriftelijke vragen en anderzijds het voorstel tot 
afschaffing van ten huize bezorgen van CD rom’s en deze werkwijze te vervangen door het digitaal 
ter beschikking stellen van documenten via extranet of “We Transfer”. 
 
6. FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING NR. 1-2013 – GOEDKEURING 
 
De budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2013 wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
7. FINANCIËN - MEERJARENPLAN 2014-2019 – AFSPRAKENNOTA KERKFABRIEKEN 
LENNIK – GOEDKEURING 
 
Overeenkomstig het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012, zijn de 
meerjarenplannen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de 
goedkeuring van de gemeenteraad. De meerjarenplanwijziging 2014 2019 van de kerkfabriek Sint-

Martinus wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 
8. FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2014 – KENNISNAME 
 
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 2014 van de 
kerkfabrieken van Lennik wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
9. FINANCIËN – BELASTING OP DE RIOOLAANSLUITINGEN (AANSLUITINGSTAKS) - 
GOEDKEURING 
 
Het bestaande belastingsreglement werd aangepast. Dit aangepaste belastingsreglement treedt in 
voege vanaf 1 januari 2014. 
 



 

10. RUIMTELIJKE ORDENING - GROND- EN PANDENBELEID - GEMEENTELIJKE 
REGLEMENT LEEGSTAND – GOEDKEURING 
 
Het decreet Grond- en Pandenbeleid verplicht de gemeente vanaf 2010 een register bij te houden 
van leegstaande gebouwen, woningen en kamers.  Dit voorliggend reglement betreffende de 
inventarisatie van de leegstand en het aan te leggen leegstandsregister vervangt het bestaande 
reglement dat een onderdeel vormde van het te vervangen bestaande register- en 
belastingsreglement zoals dat op 14 juni 2010 werd goedgekeurd.  
 
11. RUIMTELIJKE ORDENING - GROND- EN PANDENBELEID - BELASTINGSREGLEMENT 
GEMEENTELIJKE LEEGSTAND GEBOUWEN EN WONINGEN (LEEGSTANDSHEFFING) - 
GOEDKEURING 
 
Het decreet Grond- en Pandenbeleid verplicht de gemeente vanaf 2010 een register bij te houden 

van leegstaande gebouwen, woningen en kamers.  De gemeente mag een belasting heffen op  
leegstaande gebouwen, woningen of  kamers. Dit voorliggend gemeentelijk belastingsreglement op 
leegstand vervangt het bestaande belastingsreglement dat een onderdeel vormde van het te 
vervangen bestaande register- en belastingsreglement zoals dat op 14 juni 2010 werd 
goedgekeurd.  
 
12. VRIJE TIJD – JAARMARKTCOMITE – VASTSTELLING GEMEENTELIJKE TOELAGE 2013 
 
Naar jaarlijkse gewoonte staat het jaarmarktcomité in voor de organisatie van de jaarmarkt 
Lennik. Omdat de inkomsten van het comité onvoldoende zijn voor het dekken van de algemene 
uitgaven en voor het uitbetalen van de voorziene prijzen voorziet het gemeentebestuur een 
financiële tussenkomst van 7000 euro teneinde de organisatie van de jaarlijkse jaarmarkt in stand 
te houden. 
 
13. VRIJE TIJD – GEBRUIKERSREGLEMENT GELUIDSMETER - GOEDKEURING 
 
Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe wetgeving van kracht rond geluidsnormen op 

muziekactiviteiten. Eén van de nieuwe regels is het meten van het geluidsniveau gedurende de 
hele activiteit. 
 
14. VRIJE TIJD – TOERISME - STATUTEN WERKGROEP TRAGE WEGEN - GOEDKEURING 
 
Goedkeuring van de nieuwe statuten van de werkgroep Trage Wegen afgestemd op de huidige 
situatie en bijhorende noden van de voetwegen. 
 
15. MILIEU – HERKLASSERING VAN WATERLOPEN VAN DERDE NAAR TWEEDE 
CATEGORIE – GOEDKEURING 
 
De provincie Vlaams-Brabant is vragende partij om in de toekomst onder andere de waterlopen 
van derde categorie in haar beheer te nemen. Hiervoor dienen de waterlopen van derde categorie 
geherklasseerd te worden naar tweede categorie. 
 
16. SECRETARIAAT – INFRAX WEST – AANDUIDING VAN EEN AFGEVAARDIGDE EN 

PLAATSVERVANGER OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 
NOVEMBER 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 buitengewone algemene vergadering van Infrax 
West. 
 
 
 
 
 



 

17. SECRETARIAAT – INTEGRAAL WATERBELEID DENDERBEKKEN – AANDUIDING VAN 
EEN AFGEVAARDIGDE EN PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE BEKKENVERGADERING 
EN EEN KANDIDAAT-AFGEVAARDIGDE IN HET BEKKENBUREAU 
 
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 bekkenvergadering, alsook een 
kandidaat-afgevaardigde in het bekkenbureau van het Integraal Waterbeleid. 
 
 

 


