
 

Verslag raadscommissie FIN: 21 juni 2016 

 

Openbare zitting: 
Aanwezige leden:, De Becker René, Koen Van Roey, Nevens Jana, Stef Ryckmans, en Mia 

Brumagne (leden raadscommissie),  

Roger Broos en Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem) 

Verontschuldigde leden:  Tom Jespers, Mia Vandervelde 

Afwezige leden: Ilse De Kée  Myriam Van Tricht 

Aanwezigen in het kader van het dossier : 

Harold Vanheel schepen, Rita Wijnants financieel beheerder 

 

Start vergadering 20u08’  

 

Onderwerp : Budgetwijziging I 2016 en aanpassing meerjarenplan ingevolge 

jaarrekening 2015 en bespreking jaarrekening 2015. 

 

Voorzitter de heer De Becker René opent de vergadering en verwelkomt iedereen.  

De voorzitter geeft het woord aan schepen Vanheel: 

voor de toelichting jaarrekening 2015, budgetwijziging I 2016 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 2015 licht de 

schema’s, doelstellingen nota en andere documenten toe.  

 

- schema J2 exploitatierekening: vergelijking eindbudget (na laatste BW en 

jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. 

hier kan je zien dat er nog steeds te ruim geraamd wordt t.o.v. het uiteindelijk resultaat 

in de jaarrekening 

- schema J3 de investeringsverrichtingen: vergelijking eindbudget (na laatste BW en 

jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. 

- J5 liquiditeitenbudget: vergelijking met startpositie, eindbudget (na laatste BW) en 

jaarrekening  

- Bespreking van schema J6 : de balans   

- Bespreking van schema J7 : de staat van opbrengsten en kosten 

 

Schepen Vanheel overloopt de verschillende documenten en wijzigingen die de raadsleden 

hebben ontvangen zowel wat betreft BW I 2016 als aanpassingen aan meerjarenplan. 

Waarbij er enkele belangrijke aanpassingen zijn, zie ook de verklarende nota voor de 

gemeenteraad:  

- Tax schift, bij de aanlevering van het document werd er het jaarlijks bedrag 

vermindert in de personenbelasting. Volgens de documenten wordt er vermeld dat dit 

cumulatief moet worden beschouwd.  De afspraak om nog bij de dienst FOD 

Financiën na te vragen en wij nog geen antwoord hebben ontvangen. Het voorstel om 

toch een aanpassing uit te voeren waarbij het cumulatief effect verwerkt wordt in de 

BW I 2016 en meerjarenplan. Een aangepast, gewijzigd document zal aan de 

raadsleden in de zitting van de gemeenteraad bezorgd worden. 

- Opdeciemen verkeersbelasting; D’Ieteren heeft de zetel overgebracht van Brussel naar 

Kortenberg waarbij het deel opdeciem verkeersbelasting nu op onze rekening terecht 

komt. 



- Opcentiemen onroerende voorheffing brief van 3.05.2016 doorstorting 

“planbatenheffing” 

- Aanpassing gecumuleerd budgettair resultaat 

- Bespreking van de verschillende investeringen waarbij extra budget nodig is voor de 

uitvoering. 

 
 

Omstreeks  21u dankt  de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en 

sluit hij de vergadering. 

De verslaggever, 

Rita Wijnants 

Financieel beheerder 


