PERSMEDEDELING
IN VERBAND MET DE POLITIEKE TOESTAND IN LENNIK.
LENNIK2000, in samenwerking met Schepen Eddy WARRAND, zetten zelf de
begrotingswijziging op de agenda van gemeenteraad

"Du jamais vu" - "Nog nooit gezien" zal bij de meeste burgers van Lennik te horen zijn. Een
partij van de meerderheid die zelf een begrotingswijziging op de agenda zet zonder dat er een
akkoord is in de meerderheid.
En misschien heeft men wel gelijk. Doch LENNIK2000 en schepen Eddy Warrand voelen
zich niet gelukkig met de huidige situatie en wensen te handelen.
Reeds vroeger heeft LENNIK2000 gemeld ter gelegenheid van de problemen bij de
coalitiepartner : dat we de afgesloten akkoorden zullen uitvoeren, doch ook de verzekering
willen geven aan de Lennikenaren dat Lennik goed bestuurd wordt en we hiervoor onze
verantwoordelijkheid zullen nemen.
Een gemeentebestuur moet kordaat handelen en het beste nastreven voor de gemeente
en voor ALLE inwoners. Een gemeente mag niet verzanden in polemieken en zeker niet
in financiële avonturen. In een meerderheid moet er collegiaal gehandeld worden,
aangegane akkoorden moeten worden uitgevoerd en nieuwe projecten waar geen
akkoord over is moeten, gelet op de huidige financiële omstandigheden, achterwege
worden gelaten.
Tot nu toe waren begroting en financiën de bevoegdheid van de burgemeester en vertrouwden
we er op dat het beheer van deze bevoegdheid goed zou worden gedaan. De laatste maanden
ondervinden we dat de financiën ontsporen en dat we onze coalitiepartner voor de keuze
moeten stellen. Een eerste signaal dat we reeds gaven is het feit dat onze schepenen enige tijd
geleden de vergadering van het schepencollege hebben verlaten.
Gelet op het feit dat door de onbeslistheid van onze coalitiepartner we het gevaar lopen dat
sommige kosten niet kunnen worden uitbetaald, we de aangegane verplichtingen op het vlak
van het OPZ (politie) niet kunnen uitvoeren en dat we gaan vastlopen in het bestuur, heeft
LENNIK2000 en Schepen Eddy Warrand er toe aangezet om te handelen.
Temeer dat ons bestuur het sein geeft aan de buitenwereld dat de financiën belabberd zijn en
we geen verdere verplichtingen aankunnen (zie hiervoor naar het stemgedrag van alle

Lennikse gemeenteraadsleden in de politieraad), menen we dat er drastische maatregelen
moeten worden genomen om verdere ontsporing tegen te gaan.
Daarom beslisten we om deze begrotingswijziging voor te leggen, zoals het hoort in een
democratie aan alle gemeenteraadsleden en hierover te stemmen. Deze begrotingswijziging
werd voorgelegd aan de administratie en werd goed bevonden.
Deze begrotingswijziging is een technische wijziging waardoor alle verplichtingen van de
gemeente kunnen worden uitgevoerd en reeds voorheen genomen beslissingen gehonoreerd.
Het is onverantwoord om nieuwe verplichtingen aan te gaan die sowieso zullen wegen op het
financieel budget van de gemeente in de toekomst en voor de meerderheid die gevormd wordt
na de volgende verkiezingen.
Of LENNIK2000 daar nu toe zal behoren of niet is hier niet aan de orde, dit is een kwestie
van verantwoordelijkheid nemen.

Daarom doen we een beroep op alle partijen in de gemeenteraad om hun oordeel te vellen en
zich uit te spreken. Het gaat hier wel degelijk om de toekomst van onze gemeente. Zich
onthouden en daarna kritiek geven zou een gemakkelijkheidsoplossing zijn en een ontlopen
van verantwoordelijkheid. Iedereen moet in deze zaak zijn "gedacht" hebben.
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