Verslag raadscommissie FIN: 21 juni 2017
Openbare zitting:
Aanwezige leden:, Tom Jespers, René De Becker, Myriam Van Tricht, Maria Adriaensen, Ilse De
Kée, Melody Debaetselier, Stef Ryckmans, en Mia Vandervelde (leden raadscommissie),
Roger Broos (leden raadscommissie met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden: /
Afwezige leden: Marinus Van Greuningen
Verontschuldigd: /
Aanwezigen in het kader van het dossier :
Harold Vanheel schepen, leden van het schepencollege en Rita Wijnants financieel beheerder
Start vergadering 20u

Onderwerp : Budgetwijziging I 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 budgetwijziging I 2017 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 I 2017 als aanpassingen aan meerjarenplan.
Zoals vorig jaar wordt de power point presentatie in hetzelfde stramien voorgesteld waarbij zowel de
aanpassing wijziging I meerjarenplan en budget 2017 besproken wordt.
Er volgt een bespreking M2 en BW 4 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.
Schepen Vanheel overloopt de bundel en de leden van de commissie krijgen de gelegenheid om
vragen te stellen die allemaal uitvoerig worden beantwoord:
- Burgemeester Chris Taes geeft uitvoerig uitleg over de WIFI in de openbare gebouwen, Trage
Wegen, verwijderen grafzerken en verfraaiing kerkhof Kortenberg, flitscamera..
- Schepen Bart Nevens geeft uitvoerig uitleg over de extra middelen voor de dienst Ruimtelijke
ordening en de ondergrondse glasbollen.
- Schepen Harold Vanheel geeft aan dat de renteloze lening zal besproken worden op de
eerstvolgende gemeenteraad en dat het terugbetaalplan zal herzien worden in de eerstvolgende
budgetwijziging of bij de budgetopmaak van 2018.
- Bespreking van de verschillende investeringen waarbij extra budget nodig is voor de
uitvoering.
- Aanpassing gecumuleerd budgettair resultaat.
Omstreeks 20u45’ dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit
hij de vergadering.
De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel beheerder

