
Commissie I - Financiën - 04.12.2017 om 18u30 in de raadzaal Gemeentepunt 

 
Aanwezige leden: zie lijst 

 
 

Voorzitter Gerard Amelynck opent de vergadering om 18u30.  

 
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 2017-2020 aanpassing 2 OCMW 
2. Budgetwijziging 2017-2 OCMW 

3. Budget 2018 OCMW 
 

Punten worden samen behandeld. 
 

Raadslid Ann Cosaert vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 

 
Schrappen krediet ten bedrage van 25.000,00 euro in functie van energiebesparende maatregelen? 

 Krediet werd enkel in 2017 geschrapt, er gebeurden geen specifieke investeringen. 
 

Raadslid Isabelle Degezelle vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 

 
Maakt de daling van de gemeentelijke bijdrage deel uit van een afgesproken traject? 

 Neen, dit is een beleidskeuze. 
 

Voor welke dienst zijn de elektrische fietsen en wagen bestemd? 
 Voor alle medewerkers die dienstverplaatsingen moeten doen, dit gaat in hoofdzaak om de 

maatschappelijk werkers van de sociale dienst. 

 Het gaat enkel om dienst-gebonden verplaatsingen, niet woon-werk. 
 

Waarom worden de kredieten voor De Courbe vooruit geschoven? 
 Initieel werden de kredieten 50-50 verdeeld over 2017 en 2018. De betalingen gebeuren 

aan de hand van een vooraf afgesproken schema op basis van de vorderingen van de 

werken. De werken verlopen sneller dan oorspronkelijk voorzien: 2 schijven dienen vooruit 
geschoven te worden van 2018 naar 2017. 

 
Wat wordt er bedoeld met stijging van ontleend bedrag leningen met 100.000,00 euro? 

 In vergelijking met het vorige meerjarenplan dienen we 100.000,00 euro meer op te nemen 

leningen in te schrijven om het resultaat op kasbasis positief te houden. 
 

Raadslid Sem Vanhessche vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 
 

Hoe kan de sterke daling van de personeelskosten verklaard worden door de overstap van de 
poetsdienst naar vzw Comforte als er overgangsmaatregelen zijn? 

 Het OCMW dient enkel nog de opleg te voorzien, het is vzw Comforte die de basisverloning 

betaalt. 
 

Raadslid Ann Cosaert vraagt om de presentaties digitaal te ontvangen. 
 Dit zal bezorgd worden. 

 

4. MJP 2017-2020 aanpassing 2 GEMEENTE 
5. Budgetwijziging 2017-2 GEMEENTE 

6. Budget 2018 GEMEENTE 
 

Punten worden samen behandeld. 
 

Raadslid Sem Vanhessche vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 

 



Dalen de subsidies aan OC De Brug? 

 Nee, het betreffende krediet gaat over onderhoud en herstel van OC De Brug, dit werd 
aangepast in functie van realiteit. 

 
Wat zijn de prestaties van derden groendienst? 

 Dit heeft betrekking op het groenonderhoud van openbaar domein dat wordt uitbesteed. 

 
Wat is de verklaring voor de stijging van de ontvangsten parkeren openbare weg, 

 Dit kan verklaard worden door de ontvangsten parkeren blauwe zone, er werd een nieuwe 
overheidsopdracht gevoerd en er was hiervoor een gunstiger gunning. 

 

De uitgaven voor DKO stijgen met 140.000,00 euro, is het budget voor de nieuwe school al voorzien 
(zie bedragen in media)? 

 In het huidig meerjarenplan zijn de studiekosten en eerste ontwerpkosten opgenomen, het 
eigenlijk investeringsbudget werd nog niet opgenomen. (antwoord schepen Rollez) 

 
Is de locatie al bepaald voor de voetbalvelden in kunstgras? 

 Nee, dit zal in overleg gebeuren met de betrokken clubs. (antwoord burgemeester 

Doutreluingne) 
 

De subsidies voor Transfo dalen met 137.000,00 euro? 
 Is te verklaren door het correct zetten van betreffende subsidies. 

 

Raadslid Bart Colson vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 
 

Wat is de verklaring voor het stijgen van de ontvangsten Bonz bib? 
 Dit heeft betrekking op de interne facturatie van Bonz aan de bib. Er worden meer Bonz via 

de bib verkocht. 
 

Raadslid Isabelle Degezelle vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 

 
Wat is de verklaring voor de stijging van het drankverbruik in Sportpunt 1? 

 Dit heeft betrekking op de aankoop van eigen drank voor Sportpunt 1. 
 

Hoe kan de stijging van de dotatie aan politiezone MIRA verklaard worden? 

 Dit is in functie van de aanwerving van bijkomend personeel in de politiezone: 6 extra 
medewerkers in 2018 en 5 extra medewerkers in 2019. Het contingent van de politiezone 

lag immers onder de KUL-norm. (antwoord burgemeester Doutreluingne) 
 

Kan er toelichting gegeven worden over de inkomsten vanuit Fluvia voor de voertuigen? 

 Er is 1.000.000,00 euro voorzien in het huidige MJP van de Fluvia i.k.v. de valorisatie van 
het wagenpark. In de zoneraad werd beslist tot 100% uitkering, maar timing werd niet 

afgesproken. Bedoeling is wel om binnen de mogelijkheden (lees rekening 2017 en 
volgende) zo snel als mogelijk de valorisatie te voldoen. (antwoord burgemeester 

Doutreluingne) 
 

Kan er toelichting gegeven worden bij de 50.000,00 euro die voorzien werd voor de hondenschool in 

Heestert? 
 Dit kadert in de nieuwe gemeenteschool in Heestert, hiervoor moet de kantine van de 

hondenschool verplaatst worden. (antwoord schepen Rollez) 
 

Graag toelichting over de tweede fase van het gemeentepark? 

 Het masterplan deelt de uitvoering op in 3 fasen. De 2de fase heeft betrekking op de 
parking, vijver en speelplein kant Otegemstraat. De 3de fase heeft betrekking op de kiosk, 

die niet zal verdwijnen. (antwoord schepen Desloovere) 
 

Kan een overzicht bekomen worden van de totale uitgaven verhuis Klimop naar de Stedestraat? 
 Dit zal bezorgd worden. 

 

Graag toelichting over de verhoging van de uitgaven voor het Guldensporenpad? 



 De bijdrage vanuit de gemeente was initieel te laag ingeschat, vandaar de verhoging. 

 
Raadslid Ann Cosaert vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 

 
Graag toelichting over de daling van de subsidies voor de Stenen Molen? 

 Uiteraard dalen de uitgaven eveneens. Voor de volledig restauratie van de Stenen Molen is 

er inzake subsidies een wachttijd van 5 jaar. Vandaar werd beslist om de werken gefaseerd 
uit te voeren, we kunnen hiervoor ook subsidies ontvangen. (antwoord schepen Rollez) 

 
7. Aanpassing MJP 17-20 AGB 

8. IKA 2017 - budget 2018 AGB 

 
Geen vragen 

 
9. Budget 2018 vzw Transfo 

 
Geen vragen 

 

 
De voorzitter sluit de vergadering af om 19u45. 

 
 

 

 
De verslaggever, 

Sander De Bo 


