Verslag raadscommissie FIN: 23 mei 2017
Openbare zitting:
Aanwezige leden:, De Becker René, Maria Adriaensen, Myriam Van Tricht, Stef Ryckmans, en Mia
Vandervelde (leden raadscommissie),
Verontschuldigde leden: Tom Jespers, Melody Debaetselier en Roger Broos
Afwezige leden: Ilse De Kée en Marinus Van Greuningen
Aanwezigen in het kader van het dossier :
Harold Vanheel schepen, Rita Wijnants financieel beheerder
Start vergadering 20u05’

Onderwerp : Jaarrekening 2016.
Voorzitter de heer De Becker René opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Vanheel:
voor de toelichting jaarrekening 2016 nadien kunnen de leden van de raadscommissie
vragen stellen.
Schepen Vanheel overloopt de verschillende documenten jaarrekening 2016 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
Bij evolutie van de verschillende jaarrekeningen zien we dat er systematisch een
overraming is waarbij in exploitatie toch een 3,5 M euro niet gebruikt t.o.v. de laatste
BW 2016.
De verkeersbelasting is serieus verhoogt en dat is louter te wijten aan de verhuis (van
de hoofdzetel) van D’Ieteren lease van Brussel naar Kortenberg
Kortenberg heeft gekozen voor 1 prioritaire doelstelling “Kortenberg voert een zuinig
en vooruitziend financieel beleid”
Overloopt de verschillende grafieken.
De leden van de financiële commissie vragen naar de datum voor BW I en aanpassing
meerjarenplan. Deze is vastgesteld op woensdag 21 juni 2017 om 20u. Secretariaat zal
hiervoor al een mail versturen naar de leden, de brief zal later verzonden worden.

Omstreeks 20u45’dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg
en sluit hij de vergadering.
De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel beheerder

