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01

GOEDKEURING VERSLAG 15/05/2018

De voorzitter neemt het woord. Het verslag wordt goedgekeurd.
02

BUDGETWIJZIGING 01/2018

Voor wat betreft de wijzigingen in het exploitatiebudget betreft worden volgende
elementen aangehaald:
- Resultaatverwerking
- In de weddebudgetten wordt de indexverhoging doorgevoerd, alsook een aantal
correcties (o.a. budget fin. beheerder ocmw  gemeente)
- Budgetaanpassingen in functie van collegebeslissingen: veiligheidsinfoconsultant,
onderhoudscontract infoborden, herstelling pompstations, verlenging huur
Blauvenne, regeneratie Schaselberg …
- Verschillende interne herschikkingen voorgesteld door de diensten:
o BI 00100 verschuiving op vraag van Toezicht
o BI 00500 controle en keuring organisatiebreed stond op ggz
gebudgetteerd.
o BI 06100 vakbekwaamheidsattesten en bijkomende 3P-licenties
o BI 08200 afrekening projecten Academie
Door de verwerking van het resultaat zien we in de M2-tabel een verhoging van het
resultaat op kasbasis. De Autofinancieringsmarge wordt krapper doch nog steeds positief.
In het investeringsbudget werd de budgetwijziging aangewend om restbudgetten van
afgesloten projecten uit het budget te halen. Ook werden sommige budgetten onder
dezelfde noemer doch verschillend subproject samengevoegd voor eenvoudiger
opvolging. Ook werden diverse interne herschikkingen uitgevoerd.
Daarnaast werden extra uitgaven- en ontvangstenbudgetten voorzien:
o Subsidie voor herinrichting oudstrijdersperk was niet voorzien
o Grote herstelling in kleedkamers Verma (ongedierte)
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03

VERLENING HUUR BIBLIOTHEEK

Schepen Van Doren bespreekt dit punt.
De huurovereenkomst wordt verlengd met 5 jaar, met een optie om het einde van de
overeenkomst te vervroegen tot 3 of 4 jaar. De fin. beheerder leest het mailverkeer
daaromtrent met de eigenaars.
Raadslid Moons informeert naar wat op een eerdere GRC werd besproken: de
bestemming van het AC OCMW. De Schepen meldt dat de werkgroep waarvan sprake al
enkele keren is samengekomen. Hieruit zijn nog geen concrete beslissingen uitgekomen.
04

VARIA

Er wordt vanuit de GRC geïnformeerd naar de stand van zaken rond het RUP
Binnengebied. Raadslid Langbeen zou het jammer vinden dat er daarvoor nog een
onverwachte GR zou komen tijdens de zomer. Ze verkiest dat NVA open kaart speelt
rond dat dossier.
Er worden geen verdere reacties/opmerkingen geformuleerd.
De voorzitter sluit de vergadering.
Namens de Gemeenteraadscommissie Begroting, Financiën, Patrimonium en Personeel:
De Secretaris,

De Voorzitter,

DAELEMANS D.

LANGBEEN V.
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