Commissie I - Financiën - 13.05.2019 om 18u30 in de raadzaal Gemeentepunt
Aanwezige leden: zie lijst
Voorzitter Ann Cosaert opent de vergadering om 18u35.
De voorzitter verwelkomt de leden en geeft toelichting over het verloop van de vergadering. De
toelichting voor de eerste 5 punten zal gebeuren door financieel directeur Sander De Bo aan de
hand van een presentatie (PPT). De presentaties zullen toegevoegd worden aan de betreffende
punten in Cobra. De punten 6 tot en met 9 en punt 11 zullen toegelicht worden door algemeen
directeur Jan Vanlangenhove. Punt 10 zal toegelicht worden door Mia Allaert.
1. Jaarrekening 2018 OCMW
Raadslid Wim Monteyne vraagt of het overzicht van de schuld voor het OCMW bezorgd kan worden
vanaf 2011.
 Dit zal bezorgd worden.
2. Budgetwijziging 2019-1 OCMW
Raadslid Kaat Defoirdt vraagt waarom de gordijnen op dienst Aster worden vervangen, werden vorig
jaar dan niet alle gordijnen vervangen?
 Dit zal nagevraagd worden bij de directeur van het WZC, het antwoord zal nagestuurd
worden.
3. Jaarrekening 2018 GEMEENTE
Raadslid Johan Rollez vraagt om op pagina 16-17 te verduidelijken dat het de inkomsten uit
belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende belasting op de
personenbelasting zijn die stijgen en niet de betreffende tarieven.
 Er zal voor de toekomst rekening gehouden worden met de opmerking.
4. Budgetwijziging 2019-1 GEMEENTE
Raadslid Eddy Loosveldt vraagt verduidelijking bij de uitgaven die voorzien worden voor externe
expertise stedenbouwkundig ambtenaar: hoe ziet men dit in de toekomst?
 In het nieuwe organogram is een bijkomende functie op A-niveau voorzien binnen de dienst
stedenbouw. Het is de bedoeling om die taken opnieuw intern op te nemen.
Raadslid Johan Rollez stelt volgende vragen:
▪ De uitgaven voor prijssubsidies worden verhoogd in de gemeente, het is echter de
bedoeling om de %’en te verlagen, is dit geen contradictie?
 De uitgaven voor prijssubsidies in de gemeente zijn gebaseerd op een concrete berekening
en waren te laag ingeschat (ondanks daling van de %’en).
▪ De IT-uitgaven voor onderwijs worden opgetrokken naar 100.000 euro, wat was het initiële
bedrag?
 De info zal bezorgd worden.
▪ De overdracht nieuwe school Heestert: heeft dit te maken met te late facturatie van de
aannemer of loopt het project vertraging op?
 Geen van beide, dit werd nagevraagd bij de technische dienst. Het totale uitgavenkrediet
werd verdeeld over verschillende jaren op basis van een inschatting, er werd echter teveel
krediet voorzien in het jaar 2018.
▪ Het krediet van de RUP’s stijgt, is dit in functie van een specifiek RUP?
 Neen.

5. Jaarrekening 2018 AGB
Geen vragen
6. Arbeidsreglement
Geen vragen
7. Rechtspositieregeling
Geen vragen
8. Organogram en formatie
Raadslid Ann Cosaert: zijn administratieve assistenten op D-niveau uitdovend?
 Dit is inderdaad uitdovend, bij pensionering wordt dit omgevormd naar C-niveau.
Raadslid Johan Rollez: bestaat er een organogram met namen?
 Hebben dit niet en is niet relevant: diensten worden georganiseerd los van personen en
namen.
Raadslid Eddy Loosveldt: toelichting stedenbouwkundig ambtenaar?
 Er komt een voltijdse functie stedenbouwkundig ambtenaar bij (contractueel). De statutaire
functie wordt halftijds.
9. Deontologische code voor mandatarissen
Raadslid Eddy Loosveldt: wie oordeelt als iemand over de schreef gaat?
 Zie hoofdstuk 11: naleven van de code. Er zijn voorbeelden van stad Gent en stad
Antwerpen, men doet het echter op verschillende wijze. Vraag is of je dat concreet maakt of
op het moment zelf (occasioneel) vast legt: is sowieso een beslissing van de gemeenteraad.
10. De Grote Bevragingsronde
Datum indiening door fracties zal aangepast worden naar 01.06.2019.
Raadslid Johan Rollez: onderscheid tussen prioritair en niet-prioritair, is dat niet weg?
 Nee
11. Participatiereglement
Raadslid Eddy Loosveldt:
▪ Artikel 10: enkel zij, dit moet hij/zij zijn.
 OK, zal genderneutraal gemaakt worden.
▪ Voorstellen van burgers en participatie rond projecten: beter geen apart hoofdstuk? Zo
vroeg mogelijk burgers betrekken bij een groot project.
▪ Adviesraden: garanties naar feedback, staat niets over in, wel naar dorps- en wijkraden toe.
▪ Dorpsraden: is een open raad, maar mensen moeten toetreden als lid. Kan dit verduidelijkt
worden?
 Doel is dat je naar raad gaat waar je woont: anders te formuleren.
▪ Voorstel: 15 minuten voor gemeenteraad: burger kan voorstel / vraag toelichten.
 Schepen Eliane Spincemaille: bedoeling om ook digitale participatietraject op te starten.
▪ Er staat geen verbintenis van het college in de tekst: woordje “kan”. Kan er meer
engagement in de tekst opgenomen worden?

De voorzitter sluit de vergadering af om 21u.

De verslaggever,
Sander De Bo

