Verslag raadscommissie FIN: 15 mei 2013
Openbare zitting:
Aanwezige leden: De Becker René (Voorzitter), Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Jana Nevens
(plaatsvervanger van Tom Jespers), Erwin Cleopater, Melody Debaetselier, Stef Ryckmans en Mia
Vandervelde (leden raadscommissie)
Roger Broos en Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden: Tom Jespers
Afwezige leden: /
Aanwezigen in het kader van het dossier :
Harold Vanheel schepen, Rita Wijnants financieel beheerder

Start vergadering 19:10 uur

Onderwerp : Beleidsvisie financiën.
Voorzitter de heer René De Becker opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Vanheel voor de beleidsvisie financiën,
nadien kunnen de leden van de raadscommissie vragen stellen.
Schepen Harold Vanheel:

De schepen geeft een toelichting van de beleidsvisie financiën aan de hand van een
powerpointpresentatie.
De voorzitter geeft aan de aanwezige gemeenteraadsleden en toehoorders de mogelijkheid om
vragen te stellen. Hij dankt de schepen voor zijn toelichting.
Stef heeft positieve woorden voor responsabilisering van gemeente/OCMW. Het is positief
dat er kan uitgegaan worden van eventuele PPS-projecten.
In het Nieuwsblad staat dat de gemeente Kortenberg bij de middenmoot behoort voor wat de
ontvangen subsidies betreft. (Het gaat over o.a. Gemeentefonds en loonsubsidies onderwijs).
De afbouw van de schulden is een goede visie, maar men moet toch steeds alert zijn dat de
investeringen voldoende zijn voor het behoud van het patrimonium.
Mia vraagt wat de schepen bedoelt met audit. Schepen Vanheel geeft uitleg dat het om een
externe audit gaat; operationeel/werking gemeentediensten. Hij is er ook van overtuigd dat
OCMW wel een deel is van het AC (administratief centrum) en geen aparte entiteit. Er komt
ook een audit van de infrastructuur.
Mia en Melody vragen hoe het bestuur het sociaal beleid ziet en zij uiten de bezorgdheid om
sociaal niet af te bouwen. Het mag geen status quo zijn.
Schepen Vanheel legt uit dat we niet de weg opgaan om meer schulden te maken. We moeten
intellectueel eerlijk zijn hoe we de diensten uitoefenen en dit zal ook nog besproken worden
in de beleidsvisie van de voorzitter OCMW. Het financieel verhaal houdt rekening met alle
behoeften en deze werden besproken met het voltallig bestuur.
Alhoewel schepen Vanheel niet heeft voorgesteld dat het college een belastingverhoging
suggereert, en dit ook niet de intentie is, geeft Mia aan dat ze zeker een eventuele
belastingverhoging zou steunen indien dit nodig moest zijn om het sociale beleid te steunen.

Koen ziet het positief dat het beleid verdergezet wordt. Het is een pakket van maatregelen met
een brede beleidsvisie.
De voorzitter dankt schepen Vanheel, alle commissieleden en aanwezigen voor hun aandacht
en interesse. Hij sluit de vergadering omstreeks 20u40.
De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel beheerder

