
Commissie I - Financiën - 04/07/2016 om 18u30 in de raadzaal Gemeentepunt 

 

Aanwezige leden: zie lijst 
 

 
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. MJP 2016-2019 aanpassing 1 GEMEENTE 

2. Budgetwijziging 2016-1 GEMEENTE 
 

Punten worden samen behandeld. 
 

Raadslid Eliane Spincemaille vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 
 

Er is krediet opgenomen voor de herbestemming van kerkgebouwen, graag meer toelichting. 

 Burgemeester Marc Doutreluingne: Het item rond de herbestemming van kerkgebouwen 
werd onlangs besproken met het Centraal Kerkbestuur. Het Centraal Kerkbestuur zal de 

vraag naar eventuele herbestemming voorleggen aan de individuele kerkfabrieken. 
Afhankelijk van dit resultaat zal eventueel ingetekend worden op de oproep van de Vlaamse 

overheid voorjaar 2017. In functie hiervan werden de nodige kredieten voorzien. 

 
Er is een verhoging van het krediet bijzonder toelagen, is er een specifieke reden voor verhoging en 

graag detail over initieel bedrag en nieuw bedrag. 
 FB Sander De Bo: De info zal per mail bezorgd worden. 

 Onder de budgetsleutel beleidsitem 071000, algemene rekening 649300 (AC6.4.1.04) was 
jaarlijks een totaalbudget voorzien van € 41.821,00. Van dit krediet was € 10.000,00 

voorzien voor bijzondere toelagen, dit krediet werd verhoogd met € 10.000,00. Dit brengt 

het totale krediet van betrokken budgetsleutel op € 51.821,00. Er is geen specifieke 
toekenning die de oorzaak is van de verhoging van het krediet, het betreft de opeenvolging 

van diverse bijzondere toelagen. 
 

Graag toelichting over de verhoging van het krediet voor beleidsondersteuning. 

 FB Sander De Bo: De info zal per mail bezorgd worden. 
 Scholen krijgen op basis van leerlingenaantallen recht op een aantal gesubsidieerde 

lestijden. Het schoolbestuur kan bovenop de gesubsidieerde lestijden extra personeel 
aanstellen, die loonkost wordt weliswaar teruggevorderd van het schoolbestuur (de 

gemeente). Krediet werd verhoogd van € 115.000,00 naar € 120.000,00 op basis van de 

rekening 2015 (€ 124.325,59). Uitgaven in 2015 waren hoger omwille van concrete noden, 
nieuwe budget 2016 zou in principe toereikend moeten zijn. 

 
Graag toelichting over de toelage voor een speeltoestel aan de ouderraad van Sint-Denijs. 

 Schepen Johan Rollez: De ouderraad van Sint-Denijs heeft diverse initiatieven opgezet om 
geld in te zamelen voor de inrichting van een speelplein met speeltoestel. De gemeente 

helpt via betrokken toelage het speeltoestel mee te financieren. In ruil hiervoor zal de 

school het speelplein openstellen voor het publiek tijdens vakantieperiodes.  
 

Raadslid Sabine Poleyn vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 
 

Trajectbegeleiding zwembad Kortrijk-Zwevegem: graag detail over de verhoging. 

 FB Sander De Bo: De info zal per mail bezorgd worden. 
 In het initiële budget 2016 waren geen kredieten voorzien voor de trajectbegeleiding 

zwembad Kortrijk-Zwevegem (waren in 2015 voorzien). Het voorziene krediet van € 
75.000,00 wordt als maximum voorzien. Het uiteindelijke kostenplaatje is afhankelijk van 

het verdere verloop van de procedure. 
 

Wat is de verhouding van de belastingen in het totaal van de ontvangsten? 



 FB Sander De Bo: Dergelijke schema’s worden opgemaakt naar aanleiding van de rekening. 

Overzicht voor MJP kan per mail bezorgd worden. 

 Onderstaand de verhouding van de diverse ontvangstenrubrieken ten opzichte van de totale 
ontvangsten voor budgetwijziging 2016-1: 

 

Opbrengsten uit de werking (NA) 4.375.304,82 12,38% 

Fiscale opbrengsten en boetes (NA) 19.800.536,92 56,00% 

Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) 10.336.166,98 29,23% 

Financiële opbrengsten (NA) 843.859,41 2,39% 

 
35.355.868,13 

  
De voorzitter sluit de vergadering af om 19u15. 

 
 

 

 
De verslaggever, 

Sander De Bo 


