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LENNIK² roept op tot een normale overlegcultuur voo r Lenniks gemeentebudget  
 
 
Naar aanleiding van het samenroepen van de budgetcommissie op dinsdag 6 maart 
2012 vergaderde het dagelijks bestuur van LENNIK² (Lennik Kwadraat).  
LENNIK² wil nogmaals haar standpunt duidelijk maken omtrent dit gemeentebudget 
(begroting) 2012.  
 
Bij het overleg voor de jaarlijkse opmaak van het gemeentebudget wordt door 
LENNIK² steeds uitgegaan van volgende principes : 
 

• Vastlegging van de betaling van de vaste kosten voor lonen en wedden van 
het gemeentepersoneel 

• De uitvoering van de intergemeentelijke afspraken voor veiligheid: financiering 
van de politie- en brandweerwerking 

• De invulling van de verplichtingen ten opzichte van de werking van het OCMW 
en de kerkbesturen 

• De uitvoering van de noodzakelijke werken voor het onderhoud van de 
gemeentewegen en de gebouwen van de gemeente. 

• De uitvoering van gemaakte en goedgekeurde besluiten van de gemeenteraad 
en voorafgaande beleidsafspraken met de coalitiepartner 

 
Pas als daarna het budget het nog toelaat, kunnen er nieuwe initiatieven en 
projecten voorgesteld worden ter onderhandeling. Hierbij gaat LENNIK² er steeds 
van uit dat zulke initiatieven in financieel moeilijke tijden (zoals nu) het algemene nut 
moeten dienen, dus ten goede moeten komen aan ELKE Lennikenaar. 
 
 
We begrijpen niet dat mevrouw De Knop en de Open VLD, op een moment dat zij 
verklaren dat er geen geld meer is, oude goedgekeurde projecten willen schrappen 
en nieuwe (dure)  projecten wensen op te starten. En dit zonder dat er zelfs een 
collegebeslissing over dit project bestaat, laat staan een gemeenteraadsbeslissing. 
Beslissingen die voorheen werden genomen, wensen wij in de mate van het 
mogelijke uit te voeren.  



 
De dringende aankoop van een ziekenwagen is reeds een bekommernis van 
LENNIK² van vorig jaar. Deze aankoop werd door ons behouden in de begroting van 
2011. Het is evenwel mevrouw De Knop en de Open VLD die vorig jaar de aankoop 
schrapte.  
 
Mevrouw De Knop verwijst nu naar de tijdsdruk om de gemeentebegroting op te 
stellen terwijl Lennik² daar al eind vorig jaar op wees toen er nog een gemeentelijke 
budgetcommissie werd opgericht waardoor alles nog vertraagde.  
Op dat moment had de begroting 2012 al voorgelegd moeten worden aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring!  
Het advies van onze partij dat de oprichting van een gemeentelijke budgetcommissie 
best gebeurt in het eerste deel van een werkjaar om de begroting van het jaar erop 
voor te bereiden, werd in de wind geslagen. De helft van de OpenVLD-
mandatarissen vond het eind vorig jaar blijkbaar wel een goed idee de oprichting 
toen nog goed te keuren. 
 
LENNIK² roept op  om op een volwassen manier uit deze impasse te geraken en 
eindelijk over te gaan tot een normale overlegcultuur  en dit in het algemeen belang 
van Lennik en zijn inwoners.  
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