Verslag raadscommissie FIN: 26 september 2019
Openbare zitting:
Aanwezige leden: Adelia Vandeven (voorzitter), Gabriëla Langmans, Jonas Piot, Harold Vanheel, Hans
Vanhoof, Mia Vandervelde en Stef Ryckmans (leden raadscommissie),
Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden:
Afwezige leden: Frie De Greef
Aanwezigen in het kader van het dossier :
David Haelterman schepen, Rita Wijnants financieel directeur
Start vergadering 19u10’’

Onderwerp : Budgetwijziging II 2019 voor gemeente en OCMW.
Voorzitter mevrouw Adelia Vandeven opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Haelterman:
voor de toelichting budgetwijziging II 2019 Gemeente en OCMW.
Nadien overlopen we zowel de exploitatiebudget als het investeringsbudget zodat de leden van
de raadscommissie kunnen vragen stellen.
Schepen Haelterman start met BW II 2019 gemeente:
PPT presentatie met enkele slides. Schepen Haelterman overloopt de verschillende
documenten en wijzigingen die de raadsleden hebben ontvangen:
Waarbij er enkele aanpassingen zijn die ook jaarlijks gebeuren o.a. investeringen en
exploitatie:
- Bespreking van de verschillende investeringen waarbij extra budget nodig is voor de
uitvoering en doorschuiven naar volgend MJP 2020-2025 indien nodig. Werken
gunnen maar de facturen komen pas later na de uitvoering. Hier wordt de verklarende
nota en de bijhorende lijst wijzigingen overlopen.
- Personeelskost aan te passen.
- exploitatie zowel in + als in – volgens de noden en reeds ontvangsten geboekt.
Er wordt gevraagd of er nog een akkoord is om de bijkomende aanpassingen goed te keuren
en ook ter zitting tijdens de GR van 07 oktober 2019. Het gaat over:
- Dossier Vrebos riolering waarbij met de BW II 2019 -200.000 euro werd voorgesteld
om te schrappen en te voorzien in MJP. Op 24.09.2019 is er een factuur toegekomen
waarbij er met deze schrapping het budget onvoldoende is om de factuur te betalen.
Wij vragen hierbij om de schrapping van 200.000 euro ongedaan te maken
- Dossier Negenhoek riolering voorstel waarbij met BW II 2019 -350.000 euro werd
voorgesteld om te schrappen en te voorzien in MJP. Hier ook een factuur toegekomen
waarbij er een afrekening werd ontvangen hier vragen we om het bedrag van de
schrapping aan te passen van -350.000 euro naar -300.000 euro.
- Een nieuwe versie van schema BW 4 zal voorgelegd worden tijdens de GR van
07.10.2019.
De raadsleden van de financiële commissie vragen uitleg over:
- Nederlandse les: hoe georganiseerd? Waarom schrapping? Hoeveel lln?

Wel kan er doorgegeven worden dat de Nederlandse les door externen worden
georganiseerd. Verder zal er navraag gedaan worden bij de diensten, de informatie kan
verder toegelicht worden.
-

Sint-feest: voor wie? Wat zal er gebeuren? Navraag bij de diensten en informatie kan
verder toegelicht worden.

-

Nutsleidingen ondergronds brengen welke zijn er reeds gegund? Oplijsten welke nog
in uitvoering?

-

Legionellaplan is er dat? Gaat het hier over een nieuw in opmaak?

De vragen kunnen tijdens de gemeenteraad toegelicht worden.
Schepen Haelterman vervolgt dan met de BW II 2019 van OCMW:
PPT presentatie met enkele slides. Schepen Haelterman overloopt de verschillende
documenten en wijzigingen die de raadsleden hebben ontvangen:
Waarbij er enkele aanpassingen zijn die ook jaarlijks gebeuren o.a. investeringen en
exploitatie:
- Bespreking van de verschillende investeringen waarbij doorschuiven naar volgend
MJP 2020-2025 indien nodig. Hier wordt de verklarende nota en de bijhorende lijst
wijzigingen overlopen.
- Personeelskost aan te passen.
- exploitatie zowel in + als in – volgens de noden.
- Grootste aanpassing is leefloon zowel in uitgave als ontvangst.
De raadsleden van de financiële commissie vragen uitleg over:
- De kerstmarkt, waarom +7.000 euro?
- Wat zijn RIBA’s? (staat voor een richtingsbarema. Dit is een maandelijkse financiële
steun die een cliënt bij de sociale dienst kan krijgen voor een periode van 6 maanden
en eventueel verlengbaar na financieel en sociaal onderzoek door een
maatschappelijk werker)
- Wat is het Sint-feest? (samenwerking tussen sociale dienst WZH en jeugddienst. Het is
de bedoeling een laagdrempelig sint-feest voor alle Kortenbergse kinderen te
voorzien. Geen toegang vragen en elk aanwezig kind krijgt een snoepzakje)
- Analyse van de uitgaven maar zeker van de geschrapte ontvangsten.
- Van de voorzitter OCMW een verklaring over de leeflonen o.a. populatie LF t.o.v.
subsidie, benchmarken t.o.v. andere gemeenten, enz..
- Wat met de vervoerdienst: mobiel 3070
De vragen kunnen tijdens de OCMW-raad toegelicht worden.

De raadsleden vragen ook volgende:
- Dat de datum van de raadscommissie financiën kan doorgegeven worden op de
gemeenteraad van 07.10.2019
- Dat het MJP 2020-2025 tijdig toegestuurd wordt zodat de leden voldoende tijd hebben
om het MJP door te nemen.

-

Kan er tijdens de GR van november 2019 reeds de visie en doelstellingenboom
besproken worden zodat er alleen, de technische/financiële zaken kunnen besproken
worden tijdens de raadscommissie financiën van MJP 2020-2025

Omstreeks 20u35’ dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg
en sluit hij de vergadering.
De verslaggever,
Rita Wijnants
Financieel directeur

