Verslag raadscommissie FIN: 24 oktober 2016
Openbare zitting:
Aanwezige leden:, Tom Jespers, René De Becker, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Melody
Debaetselier, Stef Ryckmans, en Mia Vandervelde (leden raadscommissie),
Roger Broos (leden raadscommissie met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden: /
Afwezige leden: Ilse De Kée.
Verontschuldigd: Burgemeester C. Taes en schepen B. Nevens
Aanwezigen in het kader van het dossier :
Harold Vanheel schepen, Rita Wijnants financieel beheerder
Start vergadering 19u05’

Onderwerp : Budgetwijziging II 2016 en aanpassing meerjarenplan.
Voorzitter de heer Tom Jespers opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Vanheel:
voor de toelichting budgetwijziging II 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 en wijzigingen die de raadsleden hebben
ontvangen zowel wat betreft BW II 2016 als aanpassingen aan meerjarenplan.
Waarbij er enkele belangrijke aanpassingen zijn, zie ook de verklarende nota voor de gemeenteraad
o.a.:
- Verklaart zowel schema BW4 als schema M2
- Verklaring verschuivingen in budget 2016 naar volgend budgetjaar zowel in investeringen
alsook exploitatie
- Volledige uitleg over promotiebouw school Meerbeek.
Vragen van de leden financiële commissie:
- Voor de dienst RO: graag de meerwaarde van de digitale bouwaanvraag en
omgevingsvergunning. Vluggere aflevering van dossiers? Werkwijze?
- Voor het MT: uitleg over het budget facility-beheer stand van zaken, wanneer zal/zullen de
software aangekocht worden. Planon? Hoe verliep de consultancy en doorlichting van de
pakketten en met welk resultaat.
- Waterverbruik scholen en meer bepaald Kortenberg: specifieke reden van stijging? Is meer
sensibilisering zinvol, eventueel via de duurzaamheidsambtenaar voor zowel water,
elektriciteit en gasverbruik.
- Budget website lokale economie. Is dit nog nodig en nuttig in deze tijd van google
opzoekingen. Kan er geen andere actie gedaan worden met dit budget voor de lokale
economie?
- Bij alle projecten die verschoven zijn zoals Den Tomme, Vogelenzangstraat, Berkenhof,
enz.. kunnen de inwoners en/of verenigingen hierover feedback krijgen zodat ze het niet via de
pers moeten vernemen.
- Uitleg over starterspremie en premie grote gezinnen toch beter verduidelijken waarom er nog
geen subsidiereglement is opgesteld.
Deze vragen zullen doorgegeven worden aan de leden van het schepencollege zodat er tegen de
gemeenteraad voldoende uitleg kan verschaft worden.
De leden van de financiële commissie vragen de nieuwe datum voor bespreking budget 2017: voorstel
en akkoord voor maandag 28 november 2016 om 19u.
Omstreeks 20u05’ dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit
hij de vergadering.
De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel beheerder

