
Commissie I - Financiën - 18/04/2016 om 18u30 in de raadzaal Gemeentepunt 

 

Aanwezige leden: zie BIJLAGE 
 

 
Voorzitter Gerard Amelynck opent de vergadering om 18u35.  

 

De voorzitter verwelkomt de leden en geeft toelichting over het verloop van de vergadering. De 
toelichting per agendapunt zal gebeuren door financieel beheerder Sander De Bo aan de hand van 

een presentatie (PPT). 
 

1. Jaarrekening 2015 OCMW 

 
Raadslid Eliane Spincemaille vraagt of de gemeentelijke bijdrage voor 2015 op het einde van het 

jaar volledig niet werd gestort aan het OCMW.  
 FB Sander De Bo: De volledige gemeentelijke bijdrage voor 2015 werd nog niet doorgestort 

aan het OCMW. De gemeentelijke bijdrage werd ingeschreven in de boekhouding van zowel 
OCMW als gemeente, thesaurie wordt echter zo lang mogelijk aangehouden in gemeente en 

wordt aan OCMW doorgestort in functie van noodwendigheid. 

 
Raadslid Eliane Spincemaille vraagt waarom de rubriek toegestane werkingssubsidies en andere 

operationele kosten daalt, hoewel de kosten sociale dienst stijgen.  
 FB Sander De Bo: de minderwaarden op realisatie van operationele vorderingen zijn 

aanzienlijk gedaald in vergelijking met 2014 (van € 66.108,55 naar € 5.195,38). In 2014 

werden een aantal grote dossiers borgstellingen afgesloten: betrokken cliënten waren 
overleden en totaal insolvabel. Dit verklaart de daling van de rubriek ondanks de stijging 

van de kosten sociale dienst. 
 

2. Jaarrekening 2015 Gemeente 
 

Raadslid Eliane Spincemaille vraagt hoe het komt dat er zoveel krediet over is bij aankopen 

huisvuilzakken, hoewel dit in de laatste budgetwijziging werd opgetrokken. 
 FB Sander De Bo: het betreft de aankopen van huisvuilzakken voor de diverse 

verkooppunten van de gemeente (Gemeentepunt, Bibus en containerpark), in BW was er 
niet voor elk verkooppunt krediet voorzien, geconsolideerd voor alle verkooppunten werd 

inderdaad teveel krediet voorzien. 

 
Raadslid Yves Goemaere vraagt hoeveel personeelsleden met gesco-statuut de gemeente in dienst 

had en vraagt of de subsidie eenmalig is of voor een langere periode. 
 FB Sander De Bo: De gemeente had 84 personeelsleden in dienst met het gesco-statuut. De 

subsidie is in principe gegarandeerd tot het einde van de legislatuur van de Vlaamse 

Regering. De totale premie (95%) bedraagt voor gemeente Zwevegem € 1.348.157,93 
(loonpremie + werkgeversbijdragevermindering). 

 
3. Jaarrekening 2015 AGB 

 
Geen vragen / bemerkingen. 

 

4. Jaarrekening 2015 vzw Transfo 
 

Geen vragen / bemerkingen. 
 

De voorzitter sluit de vergadering af om 19u45. 

 
 

De verslaggever, 
Sander De Bo 


