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Verslag 

GRC Begroting, Financiën, Patrimonium 

en Personeel 

Maandag 19 november 2018(20u00) 
Administratief Centrum – zaal A. Van Roy 

 
Aanwezigen: VAN DOREN  B., Schepen van Financiën en Personeel 

LANGBEEN V., Voorzitter Commissie 
DE KEERSMAECKER F., MOONS C., ROBBYNS D. (vervanger PAS F.), 
VERBRUGGEN M., Gemeenteraadsleden 
VAN HOEYMISSEN C., Financieel Directeur 

   DAELEMANS D., Secretaris Commissie 
 
Verontschuldigd: SMINATE N., Burgemeester  

BOGAERTS P., CARLEER B., MOEYERSONS K., PAS F., 
Gemeenteraadslid 

 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG 16/08/2018 
 
De voorzitter neemt het woord. Schepen Van Doren merkte een typefout op in de titel bij 
punt 3. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
02 BUDGETWIJZIGING 01/2018 
 
Schepen Van Doren vangt aan met de behandeling van de tabel M2. Het 
exploitatieresultaat wordt met deze budgetwijziging gunstiger met €61.082 (€26.354 
minder uitgaven, € 34.728 meer ontvangsten). Het investeringsresultaat wordt gunstiger 
met €44.055 (€15.732 minder uitgaven, €28.323 meer ontvangsten). Met gelijkblijvende 
leninglast wordt het resultaat op kasbasis beter met €105.137 en de 
autofinancieringsmarge met € 61.082. 
De Schepen geeft het woord aan de financieel directeur voor de bespreking van de 
meegestuurde werkdocumenten. 
 
In het exploitatiebudget zien we vooral de schrapping van een aantal projecten, een 
aantal interne herschikkingen en een verhoging van het budget voor ‘elektriciteit’ op tal 
van diensten. Deze laatste vindt zijn oorsprong in laattijdig ontvangen afrekeningen in 
plus van de vorige elektriciteitsleverancier. Los van een minimale prijsverhoging, was er 
geen meerverbruik. 
Een aantal ontvangen subsidies werden op juiste artikels geboekt dan waar ze 
oorspronkelijk voorzien waren. Die budgetten zijn in die zin herschikt. Een nieuw budget 
werd voorzien voor de niet-verwachte boete voor net niet naleven van de 
woonverplichting. 
Het LaMa-project, het onderhoud ‘trage wegen’ en het project ‘leenfietsen’ zal niet in 
2018 uitgevoerd worden. Deze budgetten werden geschrapt. Idem voor de actie 
‘gezonde sportkantine’. De bib heeft bij budgetcontrole een gedetailleerde 
budgetherschikking doorgegeven om bepaalde acties wat meer ruimte te geven.  
Naar aanleiding van een andere invulling van ‘handboeken nieuwe lesmethoden’ heeft de 
Centrumschool een verschuiving gevraagd van investeringen naar exploitatie. 
Tegenwoordig wordt meer met invulboeken gewerkt. 
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Het budget voor aankoop huisvuilzakken werd ook realistischer gezet. Door aanzienlijk 
meer ingrepen betreffende eikenprocessierups en zwerfkatten werd het tekort 
aangezuiverd. 
 
In het investeringsbudget zien we een aantal interne herschikkingen: 

- BI 005000: subsidie Eandis was niet voorzien. Restauratiepremie Heidemolen 
werd op juiste BI voorzien samen met herschikking surplus. De EPC-investeringen 
waren nog niet opgenomen (zelf voorzien van investeringen gaf het meest 
transparante systeem). Annuïteiten De Lijn werd sinds enkele jaren niet voorzien. 
Nog uit te zoeken waarvoor dit exact betaald wordt.  

- BI 011xxx: interne verschuivingen en aanzuivering tekort beamer 
- BI 020000: schrappen restbudget en interne herschikkingen wegeniswerken 
- BI 031000: herschikkingen subsidies en investeringen, schrappen restbudgetten 
- BI 061000: schrappen restbudgetten 
- BI 070301: schrappen projecten en herschikking stofzuiger. Aanzuiveren tekort 

vervanging pc 
- BI 075001: interne herschikking 
- BI 0800xx: herschikkingen tussen lagere scholen, herschikking handboeken 

Centrumschool. 
- BI 081000: andere investeringsprioriteiten: interne herschikking. Subsidie was 

niet voorzien. 
- BI 099000: subsidie begraafplaats niet voorzien. 

 
03 VARIA 
 
De financieel directeur haalt de noodzaak aan om een aantal belastingreglementen, 
welke gestemd waren tot eind 2018, voor één jaar ongewijzigd te verlengen. In de loop 
van 2019 kunnen deze samen met het nieuwe bestuur desgevallend herbekeken worden. 
 
Voor een aantal belastingen wordt de verlenging aangegrepen om wat er 
onvolkomenheden uit te halen (op basis van opmerkingen Toezicht): 

- Belasting op sluikstort: administratiekosten geschrapt (aangezien reeds 
gesanctioneerd wordt op basis van verwerkingskosten, zou een bijkomende 
administratiekost hetzelfde feit een tweede maal bestraffen). 

- Belasting aflevering omgevingsvergunning: de kolom met de tarieven indien 
Vlaanderen of provincie de vergunningverlenende overheid is, heeft geen functie 
in een gemeentelijk reglement. 

- Retributie op voornaamswijziging wordt hernoemd naar contante belasting op 
voornaamswijziging aangezien een tweede/derde/… keer een hoger bedrag wordt 
aangerekend ( dus geen prijs in verhouding met de geleverde prestatie). 

 
 
Er worden geen verdere reacties/opmerkingen geformuleerd. 
 
De volgende GRC wordt vastgelegd op 10/12. 
 
De voorzitter sluit de vergadering.  
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