Verslag raadscommissie FIN: 28 november 2014
Openbare zitting:
Aanwezige leden: Tom Jespers (voorzitter), De Becker René (ondervoorzitter), Myriam Van
Tricht, Erwin Cleopater, Stef Ryckmans en Mia Vandervelde (leden raadscommissie)
Roger Broos (leden raadscommissie met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden: Van Greuningen Marinus
Afwezige leden: De Baetselier Melody
Aanwezigen in het kader van het dossier :
Harold Vanheel schepen, leden van het schepencollege en Rita Wijnants financieel beheerder

Start vergadering 18u25
Onderwerp : Budgetwijziging II 2014, Budget 2015 en aanpassing meerjarenplan 20142019 (BBC).
Voorzitter de heer Tom Jespers opent de vergadering en verwelkomt iedereen. De
voorzitter geeft vervolgens het woord aan schepen Harold Vanheel:
Budgetwijziging II 2014 en aanpassing meerjarenplan:
Schepen Harold Vanheel geeft informatie over 2e wijziging budget 2014 die meer een
technische aangelegenheid is teneinde de basis voor budget 2015 zo correct mogelijk te
maken, met als belangrijkste punten:
 De investeringen die niet meer kunnen worden uitgevoerd voor eind 2014 worden
doorgeschoven en ingepland in volgende jaren.
 Er dient een aanpassing raming aanvullende personenbelasting doorgevoerd te worden
gezien de financieel beheerder 2 herramingen (brieven van FOD Financiën) heeft
ontvangen voor zowel budget 2014 als 2015 met respectievelijk een minderontvangst
van 1.139.635,75 EUR en 77.745, 16 EUR.
 Van Ecowerf een herberekening Diftar uitgaven
 Diverse kleinere aanpassingen in de exploitatie uitgaven rekening houdend met de
tussentijdse resultaten van het lopende jaar.
 vergoeding “compensatie sociaal objectief Intrec Site” voor een bedrag van 350.000
EUR werd aangepast in het meerjarenplan (ontvangst in 2015) dit ingevolge wijziging
gronden en pandenbeleid.
Budget 2015 en aanpassing meerjarenplan:
Schepen Harold Vanheel schetst bij wijze van inleiding en opfrissing de principes van de
BBC.
Zoals vorig jaar wordt de power point presentatie in hetzelfde stramien voorgesteld, waarbij
zowel het meerjarenplan en budget 2015 besproken wordt volgens de beleidsdoelstellingen.
Er volgt een bespreking M2 en vergelijking met de oorspronkelijke BBC planning 2014. De
staat van het financieel evenwicht wordt uitgelegd waarbij er zowel een positief resultaat op
kasbasis moet zijn alsook de autofinancieringsmarge op het eind van de planningsperiode
positief moet zijn.

De leden van de commissie krijgen de gelegenheid om vragen te stellen die allemaal uitvoerig
worden beantwoord.
Omstreeks 20u05’ dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan de
commissie en sluit hij de vergadering.

De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel Beheerder

