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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,14-11-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 25-11-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 21-10-2013 
2. Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening – Samenstelling van de 

gemeentelijke commissie  voor ruimtelijke ordening (GECORO) – 
Wijziging van de samenstelling 

3. Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening – Samenstelling van de 
nieuwe GECORO 

4. Milieu – Gemeentelijk reglement betreffende afkoppeling van 
regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen 
en het collectief plaatsen en beheren van individuele 
waterzuiveringsinstallaties –Goedkeuring 

5. Milieu – Handhavingsreglement afkoppeling van regen- en 
afvalwater, berging en buffering – Goedkeuring 

6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus – Waarborgstelling 
restauratiewerken Sint-Kwintenskerk – Fase 1 

7. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering in buitengewone 
zitting op 13 december 2013 - Goedkeuring agenda en 
statutenwijzigingen 

8. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering in buitengewone 
zitting op 13 december 2013 – Aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger 

9. Secretariaat – Finilek – Goedkeuring agenda van de buitengewone 
algemene vergadering op 13 december 2013 

10. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2013 

11. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring statutenwijziging 
12. Secretariaat – Havicrem - Bijzondere Algemene Vergadering van 

18 december 2013 - Goedkeuring agenda en statutenwijziging 
13. Secretariaat – Havicrem - Bijzondere Algemene Vergadering van 

18 december 2013 - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 

14. Vrije tijd - Bijzonder gemeentelijk politiereglement m.b.t. het 
organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en 
evenementen – Goedkeuring 

15. Burgerzaken – Retributiereglement op grondconcessies en 
ontgravingen - Aanpassing 

 
 
In opdracht; 
De secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 
 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25-11-2013 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 21-10-2013 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. GRONDGEBIEDZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING – SAMENSTELLING VAN DE 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE  VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO) – WIJZIGING 
VAN DE SAMENSTELLING 
 
In deze beslissing wordt voorgesteld het aantal leden van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Ordening te verminderen van 9 naar 8. Tijdens de rondvraag naar kandidaten werden er voor de 
maatschappelijke geleding “werknemers” geen spontane kandidaturen meer ingediend. Omdat er 
voor een gemeente met minder dan 10.000 inwoners minimum 3 vertegenwoordigers van 
maatschappelijke geledingen moeten zetelen wordt er voorgesteld het aantal vertegenwoordigers 
van maatschappelijke geledingen te beperken tot dit vooropgestelde minimum. 
 
3. GRONDGEBIEDZAKEN – RUIMTELIJKE ORDENING – SAMENSTELLING VAN DE NIEUWE 
GECORO 
 
Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur wordt conform artikel 1.3.3.§4 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening voorzien in de nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke Commissie 
Ruimtelijke Ordening. Bij dit voorstel van raadsbeslissing wordt aan de gemeenteraad de 
goedkeuring gevraagd over het voorstel van het college van burgemeester en schepenen voor de 
nieuwe samenstelling. 
 
4. MILIEU – GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE AFKOPPELING VAN REGEN- EN 
AFVALWATER, BERGING EN BUFFERING BIJ BESTAANDE WONINGEN EN HET COLLECTIEF 
PLAATSEN EN BEHEREN VAN INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES –
GOEDKEURING 
 
Om in de toekomst de afkoppeling van regen-afvalwater, berging en buffering bij bestaande 
woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties bij de 
aanleg van ontdubbelde riolering in de wegen vast te leggen, wordt onderstaand reglement op de 
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 
 
5. MILIEU – HANDHAVINGSREGLEMENT AFKOPPELING VAN REGEN- EN AFVALWATER, 
BERGING EN BUFFERING – GOEDKEURING 
 
Om er in de toekomst voor te zorgen dat de afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en 
buffering bij bestaande woningen bij de aanleg van ontdubbelde riolering in de wegen degelijk 
wordt uitgevoerd wordt onderstaand handhavingsreglement op de gemeenteraad ter goedkeuring 
voorgelegd. 
 
6. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS – WAARBORGSTELLING 
RESTAURATIEWERKEN SINT-KWINTENSKERK – FASE 1 
 
De gemeenteraad verklaart zicht solidair borg te stellen tegenover KBC Bank NV inzake de lening 
aangegaan door de Kerkfabriek Sint-Kwintinus in het kader van het restauratiedossier van de Sint-
Kwintenskerk fase 1. 
 
7. SECRETARIAAT – IVERLEK – ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING 
OP 13 DECEMBER 2013 - GOEDKEURING AGENDA EN STATUTENWIJZIGINGEN 
 
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 
en de statutenwijzigingen van Iverlek goed. 
 



 

8. SECRETARIAAT – IVERLEK – ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING 
OP 13 DECEMBER 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 vergaderingen van Iverlek. 
 
9. SECRETARIAAT – FINILEK – GOEDKEURING AGENDA VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING OP 13 DECEMBER 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 buitengewone algemene vergadering van Finilek goed. 
 
10. SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 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 buitengewone algemene vergadering van 
Haviland. 
 
11. SECRETARIAAT - HAVILAND - GOEDKEURING STATUTENWIJZIGING 
 
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 
statutenwijzigingen van Haviland goed. 
 
12. SECRETARIAAT – HAVICREM - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN  
18 DECEMBER 2013 - GOEDKEURING AGENDA EN STATUTENWIJZIGING 
 
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 
en de statutenwijziging van Havicrem goed. 
 
13. SECRETARIAAT – HAVICREM – BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN  
18 DECEMBER 2013 - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND 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 bijzondere algemene vergadering van 
Havicrem. 
 
14. VRIJE TIJD - BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT M.B.T. HET 
ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN 
EVENEMENTEN – GOEDKEURING 
 
Om alle fuiven en evenementen goed te laten verlopen werd het politiereglement in samenspraak 
met de politie, de jeugdregio en de intergemeentelijke preventiewerker aangepast en uniform 
gemaakt in de gemeenten die afgevaardigd zijn in de jeugdregio. Dit reglement omvat alle regels 
waar organisatoren zich moeten aan houden.  
 
15. BURGERZAKEN –RETRIBUTIEREGLEMENT OP GRONDCONCESSIES EN 
ONTGRAVINGEN - AANPASSING 
 
Naar aanleiding van het schrijven van de heer Luc Vermeir, federatiepastoor van Lennik, van  
5 november 2013 wordt aan de gemeenteraadsleden voorgesteld om artikel 3 bis van het 
retributiereglement op grondconcessies en ontgravingen, te schrappen. 
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