Verslag raadscommissie FIN: 24 juni 2015
Openbare zitting:
Aanwezige leden: Tom Jespers (voorzitter), De Becker René, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht,
Melody Debaetselier, Stef Ryckmans en Mia Vandervelde (leden raadscommissie),
Roger Broos en Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden: /
Afwezige leden: Ilse De Kée
Aanwezigen in het kader van het dossier :
Harold Vanheel schepen, Rita Wijnants financieel beheerder

Start vergadering 18u05’

Onderwerp : Budgetwijziging I 2015 en aanpassing meerjarenplan ingevolge
jaarrekening 2014 en bespreking jaarrekening 2014.
Voorzitter de heer Tom Jespers opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Vanheel:
voor de toelichting jaarrekening 2014, budgetwijziging I 2015 en aanpassing
meerjarenplan. Nadien overlopen we zowel de exploitatiebudget als het
investeringsbudget zodat de leden van de raadscommissie kunnen vragen stellen.
Schepen Vanheel overloopt de verschillende documenten jaarrekening 2014 licht de
schema’s, doelstellingen nota en andere documenten toe. Waarbij er 4 grote aandachtspunten
zijn:
- Kohierbelastingen zowel 2013 als 2014, omschakeling van NGB naar BBC.
- Minder investeringen (nog geen aanrekeningen) zie overdracht naar 2015
- Overname Electrabel aandelen voor een totaal bedrag van 3.122.190 euro (komt ook
terug bij de bespreking BW I 2015 maar dan in ontvangst)
- Schema J2: exploitatierekening hier kan je zien dat er nog steeds te ruim geraamd
wordt t.o.v. het uiteindelijk resultaat in de jaarrekening.
Schepen Vanheel overloopt de verschillende documenten en wijzigingen die de raadsleden
hebben ontvangen zowel wat betreft BW I 2015 als aanpassingen aan meerjarenplan.
Waarbij er enkele belangrijke aanpassingen zijn, zie ook de verklarende nota voor de
gemeenteraad:
- herraming personenbelasting 2016 en volgende jaren herschat met een vermindering
van de totale ontvangsten 482.517,74 euro over de verschillende jaren.
- Gesubsidieerde contractuelen zullen overgeschakeld worden naar contractuelen vanaf
1/4/2015 met de nodige aanpassingen aan de Algemene Rekeningen per
beleidsdomein en de aanpassingen van de RSZbijdragen. Ter info: toegekend
contingent 22. Op 31/3/2015 ganse personeelsgroep: koppen 114 VTE 94,95 en gesco:
koppen 25 en VTE 19,80.
- Brandweerbijdrage: Burgemeester Chris Taes geeft hierover toelichting.
- Sterrebeeksesteenweg omdat er een voorstel van subsidiëring werd aangekondigd
- Aanpassing bedrag prefinanciering Vogelenzangstraat.
Omstreeks 19u35’ dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg
en sluit hij de vergadering.
De verslaggever,
Rita Wijnants - Financieel beheerder

