
Commissie I - Financiën - 07.05.2018 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 directeur Sander De Bo aan de hand van 
een presentatie (PPT). De presentaties zullen toegevoegd worden aan de betreffende punten in 

Cobra. 

 
1. Jaarrekening 2017 OCMW 

 
Geen vragen 

 
2. MJP 2018-2020 aanpassing 1 OCMW 

3. Budgetwijziging 2018-1 OCMW 

 
Punten worden samen behandeld. 

 
Raadslid Ann Cosaert vraagt verduidelijking bij de daling van de ontvangsten uit maaltijden. 

 

 Zowel voor de thuisbezorgde maaltijden als voor de maaltijden in het dienstencentrum 
stellen we vast dat de vraag daalt, vandaar de daling van de ontvangsten uit maaltijden. Zie 

ook jaarverslag 2017 OCMW. 
 

4. Jaarrekening 2017 GEMEENTE 
 

Raadslid Bart Colson vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 

 
Kan de fluctuatie van de inkomsten uit belasting op leegstand verklaard worden? 

 
 De belasting op leegstand wordt op het einde van het jaar ingekohierd. Eventuele 

ingewilligde bezwaren dienen hierdoor in een volgend boekjaar verwerkt te worden. 

 
Kan de evolutie van de inkomsten uit GAS-boetes verklaard worden? 

 
 De eerste inkomsten uit GAS-boetes werden gerealiseerd in de rekening 2016. De rekening 

2017 is het eerste volledige jaar met inkomsten uit GAS-boetes. 

 
Kan de daling van de inkomsten uit reclamedrukwerk verklaard worden? 

 
 We stellen vast dat het aantal bedeelde folders in Groot-Zwevegem daalt, hierdoor dalen 

uiteraard de inkomsten. 
 

Raadslid Eliane Spincemaille vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 

 
Waar kan ik het overzicht uitgaven / ontvangsten m.b.t. de GAS-boetes terugvinden? Kan ik een 

detail bekomen van de diverse soorten GAS-boetes 2017? 
 

 Zie AC3.2.3.02: Invoeren van een handhavingsbeleid via Gemeentelijke Administratieve 

Sancties in de doelstellingenrealisatie onderaan pagina 76, bovenaan pagina 77. 
 Het overzicht met de diverse soorten GAS-boetes 2017 (jaarverslag) zal bezorgd worden. 

 
Raadslid Dirk Desmet vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 

 
Kan de stijging van de inkomsten blauwe zone louter verklaard worden door de nieuwe exploitant? 

Worden nieuwe richtlijnen gehanteerd? 

 



 Burgemeester Marc Doutreluingne antwoordt dat er geen nieuwe richtlijnen worden 

gehanteerd. De meer-inkomsten zijn wellicht het gevolg van een efficiëntere uitbating door 
de exploitant. 

 
5. MJP 2018-2020 aanpassing 1 GEMEENTE 

6. Budgetwijziging 2018-1 GEMEENTE 

 
Punten worden samen behandeld. 

 
Raadslid Eliane Spincemaille vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 

 

De stijging van de uitgaven voor lopende huur en onderhoudscontracten ICT zijn onder meer te 
verklaren door de verwerking opnames gemeenteraad. Graag duiding. 

 
 Algemeen directeur Jan Vanlangenhove: het nieuwe decreet lokaal bestuur bepaalt dat er 

niet enkel notulen gemaakt moeten worden van de gemeenteraad, maar ook een verslag 
van de debatten. We onderzoeken momenteel welke software we hiervoor in huis kunnen 

halen. Een geluidsopname van de gemeenteraad zal wellicht de goedkoopste oplossing zijn. 

 
Graag verduidelijking bij de stijging van de uitgaven en daling van de ontvangsten voor realisatie 

gemeenteschool Heestert. 
 

 De uitgaven werden verhoogd op basis van de effectieve gunning. De ontvangsten werden 

aangepast in functie van realiteit, effectief toegekende subsidie. 
 Aanvulling door schepen Johan Rollez: de voorlopige definitieve subsidie ligt vast en is 

gespreid over 2 periodes, namelijk 2 mio euro en dan het saldo. Dit betreft een voorlopige 
raming van Agion, maar is o.i. niet volledig correct (o.a. lokalen lichamelijke opvoeding zijn 

niet correct). In samenspraak met het architectenbureau zal gereageerd worden ten aanzien 
van Agion. 

 

7. Jaarrekening 2017 AGB 
 

Raadslid Eliane Spincemaille vraagt verduidelijking bij onderstaande zaken: 
 

De te betalen vennootschapsbelasting is aanzienlijk hoger in vergelijking met de vroegere 

rechtspersonenbelasting. Hoe gaan we hiermee om? 
 

 Jaarlijks zullen we midden in het jaar op basis van de stand van zaken eventueel de 
prijssubsidie (%)  moeten aanpassen in functie van het geraamde resultaat voor betreffend 

boekjaar. 

 
8. Jaarrekening 2017 vzw Transfo 

 
Geen vragen 

 
9. Jaarrekening 2017 kerkfabrieken Zwevegem 

 

Geen vragen 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering af om 20u. 

 

 
 

 
De verslaggever, 

Sander De Bo 


