Verslag raadscommissie M&P, Financiën, communicatie en
intergemeentelijke samenwerking van 9 april 2019
Aanwezigheden
Aanwezig met stemrecht: Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Nancy Debeerst, Thomas
Guillemyn, Filip Lainez, Rosanne Mestdagh, Gwenny Meyfroid, Brecht Vandeburie, Willy
Vandemeulebroucke
Aanwezig zonder stemrecht: Kathleen Duchi, Lise-Marie Platteau, David Vandekerckhove,
Dominique Windels
Verontschuldigd: Rita Beyaert, Francis Pattyn, Alain Top, Koen Opsomer, Wouter
Bouckaert, Louis Byttebier, Tijs Naert
Agenda:
1. Workshop city marketing (+/- 1 uur)
2. Financiën rapportering vierde kwartaal 2018
3. BURENSPORTDIENST, toelichting bij het verslag van de activiteiten en
jaarrekening 2018.
4. BURENSPORTDIENST, einde en omzetting in een feitelijke vereniging.
5. IMOG, toelichting bij het verslag van de activiteiten en jaarrekening 2018.
Introductie door dhr. Willy Vandemeulebroucke:
• Uitleggen doel van de commissie (veel nieuwe leden)
• Focus op het voorbereiden van bepaalde dossiers
1.

2.

Workshop city marketing (+/- 1 uur)
• Presentatie door Hannelore Vanhaverbeke en Julie Vervaeke (dienst
communicatie)
• Workshop
Financiën rapportering vierde kwartaal 2018
Het kwartaalrapport wordt toegelicht door de financieel directeur, dhr. Stefan
Himpens.
•

Vragen mbt investeringsuitgaven:

Patrick Claerhout: Bedrijventerrein Harelbeke Zuid: zijn de uitgaven in het rapport
enkel het aandeel van de stad? Antwoord Stefan Himpens: is inderdaad enkel
aandeel van de stad
Kathleen Duchi: wat is het bedrag onder item “aandelen” bij rubriek “andere”?
Antwoord Stefan Himpens: dit zijn voornamelijk onze aandelen in Imog
Patrick Claerhout: wat is de impact van de investeringen die niet werden uitgevoerd
in 2018? Antwoord Stefan Himpens: deze worden overgedragen bij de opmaak van
de jaarrekening dmv een budgetwijzing. Er zal voor bepaalde projecten extra
budget nodig zijn maar voor andere zal er een overschot zijn. Hopelijk blijft de
impact dus beperkt.
Patrick Claerhout: wat met het huidig project mbt investeringen in het cultureel
centrum “het Spoor”? Antwoord Stefan Himpens: zal bij volgende
meerjarenplanning in een nieuw project worden opgenomen.

Vragen mbt exploitatieuitgaven:
Dominique Windels: energie werd op 850 k gebudgeteerd en er is maar 590 k
uitgegeven dus positief? Antwoord Stefan Himpens: afrekeningen komen soms
maar later dus beeld zal nog niet 100% kloppen. Voor 2017 was facturatie meer in
juiste periode.
Filip Lainez: mbt het bedrag aan toegestane werkingssubsidies, wat zijn andere
overheden? Antwoord Stefan Himpens: Voornamelijk de bijdrage aan Imog en
Leiedal
Vragen mbt liquiditeiten:
Kathleen Duchi: Wat is de piek in beleggingen op KT in oktober 2016? Antwoord
Stefan Himpens: is een verschuiving van de spaarrekening naar een belegging KT.
Er was tevens veel cash door opname van leningen.
Filip Lainez: er is wetgeving mbt een minimum aan liquide middelen dat moet
worden aangehouden binnen een lokaal bestuur? Antwoord Stefan Himpens: Geen
specifieke wetgeving, er moet enkel steeds een theoretisch positief kasresultaat
zijn. Het is een theoretisch evenwicht wat wil zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat
alles is uitgegeven (betaald) en alle vorderingen werden geïnd. Het is vooral een
evenwicht zoeken tussen voldoende cash hebben en niet te vroeg leningen af te
sluiten (belangrijk in kader van autofinanciering).
3.

BURENSPORTDIENST, toelichting bij het verslag van de activiteiten en
jaarrekening 2018.
Presentatie door dhr. Dominique Windels.
Rosanne Mestdagh: De actie “Onbeperkt wild”, kost dit geld aan Harelbeke?
Antwoord Dominique Windels: Grootste deel van de kost wordt door de
deelnemers aan de activiteit betaald. Er is enkel een kleine bijdrage van de stad
(samen met alle andere leden van de burensportdienst).

4.

BURENSPORTDIENST, einde en omzetting in een feitelijke vereniging.
Toelichting door dhr. Dominique Windels. Harelbeke beslist in de komende
Gemeenteraad of we terug meestappen in de feitelijke vereniging.

5.

IMOG, toelichting bij het verslag van de activiteiten en jaarrekening
2018.
Presentatie door mevr. Inge Bossuyt.
Patrick Claerhout: Wat is de huidige situatie mbt het warmtenet? Antwoord Inge
Bossuyt: Kuurne is aangesloten op het nieuwe net waar ook Harelbeke zal op
aangesloten zijn. Imog is klaar met installatie maar voor Harelbeke is het wachten
op de “Vlaamse Waterweg” en het plaatsen van de buizen aan de Leie.

De verslaggever
Filip Hellyn

