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Onderwerp : Budget 2017 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 Budget 2017 en aanpassing meerjarenplan. Nadien overlopen we zowel de
exploitatiebudget als het investeringsbudget zodat de leden van de raadscommissie kunnen
vragen stellen.
Schepen Vanheel schets 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 2017 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.
Waar ook duidelijk wordt aangegeven dat dezelfde lijn wordt voortgezet zowel wat investeringen als
exploitatie betreft.
De verkeersbelasting toch wel een aanzienlijk hoger bedrag in ontvangst in te brengen wat
hoofdzakelijk aan de verhuis van D’Ieteren te wijten is.
Schepen Vanheel overloopt de bundel en de leden van de commissie krijgen de gelegenheid om
vragen te stellen die allemaal uitvoerig worden beantwoord:
- Raadslid Broos vraagt uitleg over de semi-intelligente brievenbus van de bibliotheek. Waarbij
schepen Vannerum de uitleg hierover geeft.
- Raadslid De Coster vraagt uitleg over het budget dat wordt voorzien voor recepties door een
traiteur i.p.v. ons eigen personeel. Hier geeft burgemeester Taes een uitvoerige uitleg.
- Raadslid Vandervelde vraagt uitleg over de nieuwe subsidie Thermografisch onderzoek van
particuliere woningen en waarom er verschillende subsidies vermeld staan voor zowel natuur,
milieu en landbouwverenigingen.
- Er wordt uitleg gevraagd over de 0,5 VTE Mobiliteit en 0,5 VTE verkeersconsulent, dit wordt
door burgemeester Taes uiteengezet.
- Kattensterilisatie
- Maaien bermen extra bedrag voorzien. Dit is zowel problematiek van personeel met
loopbaanonderbreking alsook de bermmaaimachine die een tijd stuk was.
- Ook wordt er over het nieuwe belastingreglement reclamedrukwerk gesproken en werkwijze
verduidelijkt.
Omstreeks 20u15’ dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit
hij de vergadering.
De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel beheerder

