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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,11-05-2012 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 21-05-2012 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-04-2012 

2. Ruimtelijke Ordening - Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan – Definitieve goedkeuring 

3. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé – 

Aanvraag verkavelingswijziging – Veldstraat 17 - Dossiernummer 

2012/v05-w 

4. Secretariaat - Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene 

vergadering en goedkeuring agendapunten van de vergadering 

van 21 juni 2012 

5. Secretariaat – Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene 

vergadering van 20 juni 2012 en goedkeuring agendapunten 

6. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering op 27 juni 2012 - 

Goedkeuring agenda en statutenwijziging 

7. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering op 27 juni 2012 – 

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangende 

vertegenwoordiger 

8. Brandweer – Personeel – Vrijwilligerskader – Vacantverklaring van 

52 functies van stagiair-brandweervrijwilliger 

9. Financiën – Begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en 

bijlagen 2011 – Vaststelling 

10. Financiën – Advies gemeenteraadscommissie budget - 

Kennisname 

11. Financiën – Meerjarenplan 2012-2014 - Budget 2012 – 

Beleidsnota – Financiële nota – Goedkeuring 

12. Financiën – Definitieve vaststelling van de gouverneur van de 

begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en bijlagen 2010 – 

Kennisname 

13. Vrije tijd – Verantwoordingsnota 2011 i.k.v. jeugdbeleidsplan 

2011–2013 - Kennisname 

14. Secretariaat – Huurovereenkomst tussen gemeente Lennik en KFC 

Lennik – Goedkeuring 

 

 

 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 21-05-2012 

 
 
1.   GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23-04-2012 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2.      RUIMTELIJKE ORDENING - ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN – DEFINITIEVE GOEDKEURING 
 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is de beleidsvisie van de gemeente Lennik op 

het vlak van ruimtelijke planning voor de komende jaren vastgesteld. De gemeenteraad stelde op 
24 oktober 2011  het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vast. Het 
openbaar onderzoek liep af op 26 februari 2012. De raad wordt voorgesteld het gemeentelijk 
ruimtelijk structuur definitief goed te keuren. Vervolgens zal het GRS overgemaakt worden aan de 
bestendige deputatie. 
 
 
3.      RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE – AANVRAAG 
VERKAVELINGSWIJZIGING – VELDSTRAAT 17 - DOSSIERNUMMER 2012/V05-w 
 
De gemeenteraad beslist om de strook grond gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de 
verkaveling bepaalde rooilijn in te lijven voor de symbolische waarde van 1 euro. 
 
 
4.      SECRETARIAAT - HAVILAND - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING EN 

GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN 21 JUNI 2012 
 
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 aanduiden in de algemene vergadering van Haviland. 
 
 
5.      SECRETARIAAT – HAVICREM - AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN  
20 JUNI 2012 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 aanduiden in de algemene vergadering van Havicrem. 
 
 
6.       SECRETARIAAT – IVERLEK – ALGEMENE VERGADERING OP 27 JUNI 2012 - 

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, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger aanduiden in de algemene vergadering van Iverlek. 
 
 
7.       SECRETARIAAT – IVERLEK – ALGEMENE VERGADERING OP 27 JUNI 2012 – 
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 aanduiden in de algemene vergadering van Iverlek. 



 

8. BRANDWEER – PERSONEEL – VRIJWILLIGERSKADER – VACANTVERKLARING VAN  
52 FUNCTIES VAN STAGIAIR-BRANDWEERVRIJWILLIGER 
 
Om het vrijwilligerskader van de brandweerdienst verder in te vullen wordt aan de Raad gevraagd 
52 functies van stagiair-brandweervrijwilliger vacant te verklaren. 
 
 
9. FINANCIËN – BEGROTINGSREKENING, BALANS, RESULTATENREKENING EN 
BIJLAGEN 2011 – 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. 
 
 

10.      FINANCIËN – ADVIES GEMEENTERAADSCOMMISSIE BUDGET - KENNISNAME 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de gemeenteraadscommissie budget 
over het budget 2012 en het meerjarenplan 2012-2014. 
 
 
11. FINANCIEN – MEERJARENPLAN 2012-2014 - BUDGET 2012 – BELEIDSNOTA 
FINANCIELE NOTA – GOEDKEURING 
 
Het meerjarenplan 2012 -2014 en het budget 2012, bestaande uit de financiële nota en bijlagen, 
en de beleidsnota wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
12. FINANCIËN – DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 
BEGROTINGSREKENING, BALANS, RESULTATENREKENING EN BIJLAGEN 2010 – 
KENNISNAME 
 

De dienstjaarrekening 2010 van het gemeentebestuur werd zonder opmerkingen definitief 
vastgesteld door de gouverneur op 3 april 2012. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. 
 
 
13. VRIJE TIJD – VERANTWOORDINGSNOTA 2011 I.K.V. JEUGDBELEIDSPLAN 2011–
2013 - KENNISNAME 
 
In kader van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 werden alle doelstellingen en acties van 2011 
geëvalueerd en besproken op de jeugdraad. De verantwoordingsnota 2011 wordt voor verdere 
evaluatie opgestuurd naar het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. 
 
 
14. SECRETARIAAT – HUUROVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE LENNIK EN KFC 
LENNIK – GOEDKEURING 
 
Goedkeuring huurovereenkomst tussen de gemeente Lennik en Koninklijke Footballclub Lennik vzw 

of KFC Lennik, voor de huur van de voetbalterreinen gelegen in de Processiestraat in Sint-Martens-
Lennik. 
 
   

 


