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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, 06-12-2013 
 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 16-12-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25-11-2013 
2. OCMW – Kennisname verhindering OCMW-raadslid Ernest 

Vankelecom 
3. OCMW – Eedaflegging van opvolgend OCMW-raadslid na 

onderzoek geloofsbrieven 
4. Brandweer – Personeel – Operationeel Beroepskader – 

Vacantverklaring van twee functies van brandweerman 
5. Ruimtelijke Ordening – Project Zonnelied vzw – Project 

woonopvang voor personen met verstandelijke handicap – 
Principebeslissing afschaffing en verlegging van een gedeelte van 
voetweg nr. 132 

6. Financiën – Milieubelasting – Goedkeuring 
7. Financiën – Belasting op standplaatsen op markten, kermissen, 

rommelmarkten en boerenmarkten - Goedkeuring 
8. Financiën – Belasting op de tweede verblijven - Goedkeuring 
9. Financiën - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 

op gemeentelijk openbaar domein: goedkeuring verlenging 
10. Financiën - Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde 

instellingen - Goedkeuring 
11. Financiën - Belasting op reclame- of aanplakborden en wegwijzers 

- Goedkeuring 
12. Financiën - Drankslijterijen na het gewone sluitingsuur - 

Goedkeuring 
13. Financiën – Retributie voor het afleveren van stedenbouwkundige 

uittreksels aan notarissen en vastgoedmakelaars - Goedkeuring 
14. Financiën – Belasting barpersoneel of bars- en rendez-voushuizen 

– Goedkeuring 
15. Financiën - Gemeentebelasting - Opcentiemen op de onroerende 

voorheffing - Goedkeuring 
16. Financiën - Gemeentebelasting - Aanvullende gemeentebelasting 

op de personenbelasting – Goedkeuring 
17. Financiën – Definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 

2012 en goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2012 – 
Kennisname 

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

19. Financiën – Erediensten budget 2014 – Akteneming 
20. Financiën - Erediensten - Kerkfabriek Sint-Martinus – 

Waarborgstelling restauratiewerken Sint-Martinuskerk - Fase 3 & 4 
21. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2014 – 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie 
22. Financiën – Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 – 

Goedkeuring 
23. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer betreffende het invoeren van éénrichtingsverkeer 
in een deel van de Karel Keymolenstraat en betreffende de 
verkeersafwikkeling op het Masiusplein – Goedkeuring 

24. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer betreffende de ontsluiting van de parking van de 
Markt van Sint-Kwintens-Lennik ter hoogte van de gewestweg 
N282/Anderlecht-Gooik en betreffende de voorrangsregeling op 
het kruispunt van de Schoolweg met de gewestweg 
N282/Anderlecht-Gooik – Goedkeuring 

 



 
  

 
 
 

25. Vrije Tijd - Sport – Wijziging reglement voor subsidiëring van 
Lennikse sportverenigingen – Goedkeuring 

26. Vrije Tijd - Sport – Wijziging reglement impulssubsidie – 
Goedkeuring 

27. Politie – Goedkeuring verordening eindejaarsfuif 
28. Secretariaat - Reglement voor het toekennen van een financiële 

tussenkomst aan Lennikse middenstandsverenigingen die een 
bijzondere activiteit organiseren 

 
 
Agendapunt ingediend door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 
------------------------------------------------------------------------ 

 
29. Ontwerp van motie – verminderde doorstorting APB in 2013 

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



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16-12-2013 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25-11-2013 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. OCMW – KENNISNAME VERHINDERING OCMW-RAADSLID ERNEST VANKELECOM 
 
De raad neemt kennis van de verhindering van de heer Ernest Vankelecom als OCMW-raadslid, van 
begin november 2013 tot eind januari 2014. 
 
3. OCMW – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND OCMW-RAADSLID NA ONDERZOEK 
GELOOFSBRIEVEN 
 
Ingevolge de verhindering van OCMW-raadslid Ernest Vankelecom wordt volgens art. 16§4 van het 
OCMW-decreet een nieuw OCMW-raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en de 
eedaflegging. 
 
4. BRANDWEER – PERSONEEL – OPERATIONEEL BEROEPSKADER – 
VACANTVERKLARING VAN TWEE FUNCTIES VAN BRANDWEERMAN 
 
Sinds 1 oktober 2013 is Lt. Engels, beroepsofficier bij de brandweerdienst, gedetacheerd naar het 
Hulpcentrum 100 Leuven. Daardoor vermindert de operationele slagkracht van de 
brandweerdienst. Om deze op peil te houden wordt aan de Raad gevraagd 2 functies van 
brandweerman in het operationeel beroepskader van de brandweerdienst vacant te willen 
verklaren. 
 
5. RUIMTELIJKE ORDENING – PROJECT ZONNELIED VZW – PROJECT WOONOPVANG 
VOOR PERSONEN MET VERSTANDELIJKE HANDICAP – PRINCIPEBESLISSING 
AFSCHAFFING EN VERLEGGING VAN EEN GEDEELTE VAN VOETWEG NR. 132 
 
Omdat de ligging van voetweg nr. 132 de uitvoering van een project voor woonopvang van 
personen met een verstandelijke handicap onmogelijk maakt stelt de eigenaar voor om een 
gedeelte van deze voetweg af te schaffen en de voetweg te verplaatsen. De principebeslissing die 
de gemeenteraad hierover moet nemen wordt hierbij voorgelegd om het verdere verloop van het 
nieuwbouwproject mogelijk te maken. 
 
6. FINANCIËN – MILIEUBELASTING – GOEDKEURING 
 
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 heft de gemeente jaarlijks een milieubelasting. 
Dergelijke belasting is heden ook van toepassing. 
 
7. FINANCIËN – BELASTING OP STANDPLAATSEN OP MARKTEN, KERMISSEN, 
ROMMELMARKTEN EN BOERENMARKTEN - GOEDKEURING 
 
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 vestigt de gemeente een belasting op alle 
wagens, kramen, barakken of foorinrichtingen die op het openbaar domein worden geplaatst op 
kermissen en marktdagen. Dergelijke belasting is heden ook van toepassing. 
 
8. FINANCIËN – BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN – GOEDKEURING 
 
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 vestigt de gemeente een belasting op tweede 
verblijven. Dergelijke belasting is heden ook van toepassing. Het bedrag van de belasting wordt 
vastgesteld op 850 euro per jaar en per tweede verblijf. Voor caravans en woonaanhangwagens 
wordt de belasting vastgesteld op 650 euro per caravan en per woonaanhangwagen. 
 
 
 
 



 

9. FINANCIEN - RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP 
GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN: GOEDKEURING VERLENGING 
 
Sinds 2008 rekent onze gemeente (Iverlek-gemeente) aan de distributienetbeheerder een 
retributie aan voor de hinder door het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas. 
Huidig retributiereglement vervalt op 31 december 2013. Het wordt volgens onderhavig besluit 
verlengd voor de periode 2014-2016. 
 
10. FINANCIËN - BELASTING OP DE BANK- EN DAARMEE GELIJKGESTELDE 
INSTELLINGEN - GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2014-2019 de belasting op de bank- en daarmee 
gelijkgestelde instellingen goed. 
 
11. FINANCIËN - BELASTING OP RECLAME- OF AANPLAKBORDEN EN WEGWIJZERS - 
GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2014-2019 de belasting op reclame- of 
aanplakborden en wegwijzers goed. 
 
12. FINANCIËN - DRANKSLIJTERIJEN NA HET GEWONE SLUITINGSUUR - GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2014-2019 de belasting op de drankslijterijen na het 
gewone sluitingsuur goed. 
 
13. FINANCIËN – RETRIBUTIE VOOR HET AFLEVEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE 
UITTREKSELS AAN NOTARISSEN EN VASTGOEDMAKELAARS - GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2014-2019 de retributie voor het afleveren van 
stedenbouwkundige uittreksels aan notarissen en vastgoedmakelaars goed. 
 
14. FINANCIËN – BELASTING BARPERSONEEL OF BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN – 
GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2014-2019 de belasting gevestigd op de bars en 
rendez-voushuizen goed. 
 
15. FINANCIËN - GEMEENTEBELASTING - OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE 
VOORHEFFING - GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2014-2019 de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing goed. 
 
16. FINANCIËN - GEMEENTEBELASTING - AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE 
PERSONENBELASTING – GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2014-2019 de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting goed. 
 
17. FINANCIËN – DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE BEGROTINGSREKENING 2012 EN 
GOEDKEURING VAN DE BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 – KENNISNAME 
 
De dienstjaarrekening 2012 van het gemeentebestuur werd zonder opmerkingen definitief 
vastgesteld door de gouverneur op 13 november 2013. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. 
 
18. 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. 
 



 

19. FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2014 - AKTENEMING 
 
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 Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, Sint-Kwintinus en Sint-Ursula wordt thans ter 
akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
20. FINANCIËN - EREDIENSTEN - KERKFABRIEK SINT-MARTINUS – 
WAARBORGSTELLING RESTAURATIEWERKEN SINT-MARTINUSKERK _- FASE 3 & 4 
 
De gemeenteraad verklaart zicht solidair borg te stellen tegenover KBC Bank NV inzake de leningen 
aangegaan door de Kerkfabriek Sint-Martinus in het kader van het restauratiedossier van de  
Sint-Martinuskerk Fase 3 Kerktoren en het restauratiedossier van de Sint-Martinuskerk Fase 4 
Kerkhofmuur. 
 
21. FINANCIËN – POLITIEZONE PAJOTTENLAND – POLITIEBEGROTING 2014 – 
GOEDKEURING GEMEENTELIJKE DOTATIE 
 
Jaarlijks moet er in het budget van de gemeente een financiële bijdrage tot de meergemeente 
politiezone PAJOTTENLAND worden voorzien. De bijdrage van de gemeente Lennik bedraagt voor 
het dienstjaar 2014 € 819 230,13 (3,47% stijging). 
 
22. FINANCIËN – MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2014 – GOEDKEURING 
 
Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
23. MOBILITEIT - GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER BETREFFENDE HET INVOEREN VAN ÉÉNRICHTINGSVERKEER IN EEN DEEL 
VAN DE KAREL KEYMOLENSTRAAT EN BETREFFENDE DE VERKEERSAFWIKKELING OP HET 
MASIUSPLEIN – GOEDKEURING 
 
Om een vlottere ontsluiting van de parking van het Masiusplein te bekomen wenst de gemeente 
enkele verkeersingrepen in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik uit te voeren. Onderstaand 
aanvullend reglement heeft hierop betrekking. 
 
24. MOBILITEIT - GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER BETREFFENDE DE ONTSLUITING VAN DE PARKING VAN DE MARKT VAN 
SINT-KWINTENS-LENNIK TER HOOGTE VAN DE GEWESTWEG N282/ANDERLECHT-GOOIK 
EN BETREFFENDE DE VOORRANGSREGELING OP HET KRUISPUNT VAN DE SCHOOLWEG 
MET DE GEWESTWEG N282/ANDERLECHT-GOOIK – GOEDKEURING 
 
Om een vlottere ontsluiting van de parking op de Markt te bekomen wenst de gemeente enkele 
verkeersingrepen in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik uit te voeren. Onderstaand aanvullend 
reglement heeft hierop betrekking. 
 
25. VRIJE TIJD - SPORT – WIJZIGING REGLEMENT VOOR SUBSIDIËRING VAN LENNIKSE 
SPORTVERENIGINGEN – GOEDKEURING 
 
Het nieuwe decreet en uitvoeringsbesluit houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid legt een aantal bijkomende beperkingen op qua subsidiëring van de lokale 
sportverenigingen. In dit opzicht wordt het reglement voor subsidiëring van Lennikse 
sportverenigingen gewijzigd conform de richtlijnen van het nieuwe decreet. 
 
26. VRIJE TIJD - SPORT – WIJZIGING REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE – GOEDKEURING 
 
Het reglement impulssubsidie “De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de 
sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie” gaf uitvoering aan het 
decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen beleid – algemene 
bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie. Dit reglement is geldig voor de 
periode van de impulssubsidie 2009 – 2013. Om de uitbouw van een kwalitatieve jeugdwerking 
binnen de Lennikse sportverenigingen te blijven stimuleren, wordt het reglement impulssubsidie 
gewijzigd conform de richtlijnen van het nieuwe decreet. 



 

 
27. POLITIE – GOEDKEURING VERORDENING EINDEJAARSFUIF 
 
Net als vorige jaren wordt er in Lennik een eindejaarsfuif georganiseerd door de KLJ. De 
eindejaarsfuif brengt heel wat jong volk op de been. Om de organisatie vlot en veilig te laten 
verlopen, werd er een politieverordening opgesteld met daarin afspraken rond bijvoorbeeld het 
sluitingsuur en drankverkoop. 
 
28. SECRETARIAAT - REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN FINANCIËLE 
TUSSENKOMST AAN LENNIKSE MIDDENSTANDSVERENIGINGEN DIE EEN BIJZONDERE 
ACTIVITEIT ORGANISEREN 
 
De gemeenteraad beslist over een reglement dat voorziet in een financiële tegemoetkoming aan 
lokale middenstandsverenigingen die bijzondere activiteiten organiseren die de commerciële 
aantrekkelijkheid van Lennik beogen. 
 
 
 
Agendapunt ingediend door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 
------------------------------------------------------------------------- 
 
29. Ontwerp van motie – verminderde doorstorting APB in 2013 
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