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

1750 Lennik, 08-12-2017
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 18-12-2017 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 27-11-2017
2. Financiën – Budgetwijziging nr.2 2017 – Vaststelling
3. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2018
– Vaststelling
4. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2017 – Sint-Martinus Akteneming
5. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2017 – Sint-Kwintinus Akteneming
6. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2017 – Gaasbeek Akteneming
7. Financiën – Budget 2017 kerkfabriek Sint-Gertrudis – Akteneming
8. Financiën – Erediensten budget 2018 - Akteneming
9. Financiën – Budget 2018 kerkfabriek Sint-Gertrudis – Akteneming
10. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2018 –
Goedkeuring gemeentelijke dotatie
11. Personeel – Aanpassing organogram en personeelsformatie –
Goedkeuring
12. Personeel – Aanstelling van mevrouw Siobhan Honai als
gemeentelijke omgevingsambtenaar met ingang van 1 januari
2018 – Goedkeuring

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 18-12-2017
1.-

GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27-11-2017

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.-

FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING NR. 2 2017 – VASTSTELLING

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de vaststelling van de wijzigingen aan de
budgetwijziging nr.2 2017.
3.FINANCIËN – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2018 –
VASTSTELLING
Ingevolge artikel 147 van het gemeentedecreet past de gemeenteraad jaarlijks waar nodig het
meerjarenplan aan voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar.
Op basis van dit aangepaste meerjarenplan wordt het budget door de gemeenteraad vastgesteld.
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.
4.FINANCIËN
AKTENEMING

–

EREDIENSTEN

BUDGETWIJZIGING

2017

–

SINT-MARTINUS

-

Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De
budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt thans ter akteneming aan de
gemeenteraad voorgelegd.
5.FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2017 – SINT-KWINTINUS AKTENEMING
Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De
budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus wordt thans ter akteneming aan de
gemeenteraad voorgelegd.
6.-

FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGETWIJZIGING 2017 – GAASBEEK - AKTENEMING

Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De
budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Gaasbeek wordt thans ter akteneming aan de
gemeenteraad voorgelegd.
7.-

FINANCIËN – BUDGET 2017 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 2017 van de
kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.
8.-

FINANCIËN – EREDIENSTEN BUDGET 2018 - 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 2018 van de
kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek, Sint-Kwintinus, Sint-Ursula en Sint-Martinus wordt
thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.

9.-

FINANCIËN – BUDGET 2018 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 2018 van de
kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.
10.FINANCIËN – POLITIEZONE PAJOTTENLAND – POLITIEBEGROTING
GOEDKEURING GEMEENTELIJKE DOTATIE

2018 –

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 2018 € 996 847,01.
11.PERSONEEL
GOEDKEURING

–

AANPASSING

ORGANOGRAM

EN

PERSONEELSFORMATIE

–

De gemeenteraad keurt het organogram en de personeelsformatie goed.
12.PERSONEEL
–
AANSTELLING
VAN
MEVROUW
SIOBHAN
HONAI
ALS
GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR MET INGANG VAN 1 JANUARI 2018 –
GOEDKEURING
De gemeenteraad wijst mevrouw Siobhan Honai aan als gemeentelijke omgevingsambtenaar met
ingang van 1 januari 2018.

