Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement
Halle-Vilvoorde
Gemeente L E N N I K

1750 Lennik, 07-12-2018
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 17-12-2018 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken
Verbesseltstraat 9 te LENNIK.

Bijeenroeping van de
gemeenteraad
Gemeentedecreet
Artikel 26
De gemeenteraad kan enkel
beraadslagen of beslissen als
de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden
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.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-11-2018
2. Agendapunt ingediend door de voorzitter – Mandaat mevrouw Kelly
Van Vlaenderen - Vervallenverklaring
3. Agendapunt ingediend door de voorzitter – Eedaflegging van
opvolgend raadslid na onderzoek geloofsbrieven
4. Agendapunt ingediend door de voorzitter – Hervaststelling van de
rangorde van de raadsleden
5. Financiën – Budgetwijziging 2018 kerkfabriek Sint-Gertrudis –
Akteneming
6. Financiën – Budget 2019 kerkfabriek Sint-Gertrudis – Akteneming
7. Financiën – Budgetwijziging nr.2 2018 – Vaststelling
8. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2019 –
Goedkeuring gemeentelijke dotatie
9. Financiën – Budget 2019 – Vaststelling
10. Toerisme - Samenwerkingsovereenkomst Breugel in Groenenberg Goedkeuring
11. Personeel – Aanstelling van mevrouw Lynn Neirynck als
gemeentelijke omgevingsambtenaar met ingang van 1 januari
2019 – Goedkeuring

In geheime zitting:
12. Personeelszaken

In opdracht;
de wnd. algemeen directeur,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17-12-2018
1.-

GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26-11-2018

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR DE VOORZITTER – MANDAAT MEVROUW KELLY
VAN VLAENDEREN - VERVALLENVERKLARING
De gemeenteraad verklaart het mandaat van mevrouw Kelly Van Vlaenderen als vervallen.
3.AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR DE VOORZITTER
OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN

–

EEDAFLEGGING

VAN

Ingevolge de vervallenverklaring van het mandaat van mevrouw Kelly Van Vlaenderen wordt er een
nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging.
4.AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR DE VOORZITTER – HERVASTSTELLING VAN DE
RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN
Ingevolge de vervallenverklaring van het mandaat van mevrouw Kelly Van Vlaenderen en de
aanstelling van een nieuw raadslid wordt een nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld.
5.FINANCIËN
AKTENEMING

–

BUDGETWIJZIGING

2018

KERKFABRIEK

SINT-GERTRUDIS

–

Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in
het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De budgetwijziging 2018
van de kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.
6.-

FINANCIËN – BUDGET 2019 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS – 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 2019 van de
kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.
7.-

FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING NR.2 2018 – VASTSTELLING

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de vaststelling van de wijzigingen aan de
budgetwijziging nr.2 2018.
8.FINANCIËN – POLITIEZONE PAJOTTENLAND
GOEDKEURING GEMEENTELIJKE DOTATIE

–

POLITIEBEGROTING

2019

–

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 2019 € 985 870,96.
9.-

FINANCIËN – BUDGET 2019 – VASTSTELLING

In tegenstelling tot de vorige jaren (zie art. 147 van het gemeentedecreet) is de aanpassing van
het meerjarenplan facultatief bij de vaststelling van het budget met betrekking tot het laatste
financiële boekjaar van het meerjarenplan.
Het budget voor 2019 moet bovendien niet
noodzakelijk passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019. Enkel het toestandsevenwicht

Voor het budget 2019 werden de bestaande ramingen uit het meerjarenplan geactualiseerd. Het
budget van de gemeente omvat een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota verwoordt
het beleid dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de
beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat tevens een toelichting omtrent de financiële toestand
van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
10.TOERISME - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BREUGEL IN GROENENBERG –
GOEDKEURING
Naar aanleiding van 450 jaar Bruegel slaan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Agentschap Natuur
en Bos en de gemeente Lennik met deze overeenkomst de handen in elkaar om in de zomer van
2019 een buitenexpo te organiseren in park Groenenberg. Pieter Bruegel verzette niet alleen
bakens in de schilderkunst. Dichter en auteur Ivo Van Strijtem ging op zoek naar banden tussen
Bruegel en de hedendaagse poëzie. Het resultaat kan je bewonderen in het prachtige park van
Groenenberg. Grote constructies, verspreid over verschillende plaatsen in het park, geven vorm
aan de wisselwerking tussen schilderkunst en poëzie en maken van de expo een niet te missen
event.
11.PERSONEEL
–
AANSTELLING
VAN
MEVROUW
LYNN
NEIRYNCK
ALS
GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR MET INGANG VAN 1 JANUARI 2019 –
GOEDKEURING
De gemeenteraad wijst mevrouw Lynn Neirynck aan als gemeentelijke omgevingsambtenaar met
ingang van 1 januari 2019.

In geheime zitting:
12.-

PERSONEELSZAKEN

