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Agenda:

1. Goedkeuren verslag vorige zitting
-

Geen opmerkingen

2. Bevoegdheidsverdeling personeelsgebonden materie
Toelichting door Katrien Bekaert
-

Kathleen Duchi: Wat met de vrijwilligers? Vrijwilligers zijn opgenomen onder het
Gemeentelijk Reglement

3. Personeelsformatie
Toelichting door Katrien Bekaert
- Brecht Vandenburie: Ivm Mobiliteit, is de nieuwe ambtenaar een extra persoon
naast de medewerker van Politiezone Gavers? Inderdaad, er is behoefte aan de
uitbouw van mobiliteit binnen onze organisatie.
- Kathleen Duchi: vraag mbt de mandaatfuncties (bv binnen jeugd): wat gebeurt er
indien het mandaat (bv van 5 jaar) afgelopen is en niet wordt verlengd? We
verbinden ons niet aan de werknemer voor onbepaalde duur maar enkel voor een
periode van 5 jaar (en omgekeerd verbindt de werknemer zich maar voor 5 jaar).
We zijn ook niet verplicht om na die 5 jaar een andere functie te voorzien voor
deze werknemer.
- Wouter Bouckaert: Is er eenzelfde preventieadviseur voor Stad/Zorgbedrijf/OCMW
? Is deze intern of extern? Zijn er mogelijke synergieën, eventueel ook met
Politiezone Gavers?
Er zijn aparte interne preventieadviseurs (zelfde voor stad en ocmw). Momenteel
is er een ondercapaciteit. De taak wordt nu waargenomen door het diensthoofd
facility. Dit is mede het gevolg van een inspectie in de academie begin dit jaar en
de plotste Corona crisis. Bij de opstart is er een grote achterstand weg te werken,
na verloop van tijd kan er gekeken worden of er synergieën mogelijk zijn met
Politie en Zorgbedrijf.
- Patrick Claerhout: Komen er geen besparingen op personeel? Bv in functie van
digitalisering?
Carlo: In de opmaak van het meerjarenplan 20-25 werden besparingen voorzien
op personeel in vergelijking met het vorige organogram. Er zijn functies van het
verleden die niet meer worden verlengd (niet meer worden ingevuld). In de
oefening werd de natuurlijke uitstroom berekend aan de reële loonkost (hoge
anciënniteiten, hoge kosten). Met dit nieuw organogram blijven de loonkosten
binnen de marge van de meerjarenplanning. Er is natuurlijk wel de jaarlijkse
stijging van de personeelskost door indexatie, barema’s etc…
- Patrick Claerhout: komt er een toevoeging in het arbeidsreglement ivm telewerk?
In functie van Corona is er snel geschakeld, er komt een kader maar is nu nog
niet direct mee in het arbeidsreglement.
- Opmerking Wouter Bouckaert: ik denk dat er voor een aantal functies zeker
gewerkt kan worden aan een omkadering voor thuiswerk (bv paar dagen per
week).

4. Jaarrekening 2019 (financieel, beleid en indicatoren)
Beleid en indicatoren Toelichting door Ellen Vandeputte
STAD
-

Geen opmerkingen
OCMW

-

Geen opmerkingen

Financieel Toelichting door Stefan Himpens
STAD

-

-

-

Wouter Bouckaert: in 2019 staat de personenbelasting voor 20% van de
inkomsten en de onroerende voorheffing voor 28%. Waarschijnlijk zal het verschil
hier tussen in de toekomst nog groter worden? (gezien de verhoging van de
onroerende voorheffing). Inderdaad, er zijn voornamelijk 2 effecten
o De personenbelasting is meer onderhevig aan economische activiteit en de
onroerende voorheffing is meer stabiel. Door de impact van Corona zal er
dus ook een effect duidelijk zijn op de personenbelasting (en minder op de
onroerende voorheffing).
o Ook de vergrijzing zal een negatief effect hebben op de personenbelasting
in de komende jaren.
Wouter Bouckaert: in 2017 tem 2019 werden geen nieuwe leningen opgenomen.
Is het niet het moment om nieuwe lange termijn leningen op te nemen gezien
enerzijds het zwaar investeringsprogramma van de komende legislatuur en
anderzijds de lage lange termijn rente?
We hebben inderdaad nieuwe leningen voorzien in de komende periode. Er
worden immers negatieve rentes aangerekend op cash geld. Onze capaciteit om
te lenen is gelinkt aan de kaspositie, dus er zijn beperkingen. Er is wel een
vermoeden dat de rentes laag zullen blijven in de komende jaren.
Patrick Claerhout: Kan er geen betere spreiding worden voorzien van de leningen?
In de komende legislatuur zijn er voor ieder jaar leningen voorzien. Het is
inderdaad beter de leningen te spreiden om een beter aflossingsritme te hebben.
Opmerking Patrick Claerhout: in de vorige legislatuur werden in bepaalde jaren
soms niet veel leningen opgenomen daar de investeringen niet konden worden
uitgevoerd als gepland (later dan voorzien)
Vraag Patrick Claerhout: In de vorige legislatuur hebben we veel geïnvesteerd in
energiebezuiniging (vb esco – warmtenet). Dit lijkt nog niet direct zichtbaar in de
kosten voor energie? Carlo vraagt de cijfers op. Wel 2 opmerkingen:
o Van onze energieleverancier werd in 2019 een onvoorziene kost
aangerekend
o Het is nog te vroeg om bv kosten van gasverbruik te zien dalen (vooral
vanaf 2019-2020)

OCMW
-

Vraag Kathleen Duchi: Waarom zijn de uitgaven voor samenwerkingsverbanden
een stuk minder dan voorzien? Dit bestaat voornamelijk uit samenlevingsopbouw
en vzw schulbemiddeling: hier hebben we minder moeten betalen dan
oorspronkelijk gebudgetteerd.

5. Aanpassing van meerjarenplan 2020-2025
Toelichting door Stefan Himpens
-

Vraag Lise-Marie Platteau: Kan de derdebetalersregeling nog eens toegelicht
worden? Van waar de extra 14.000 EUR?
De derdebetalersregeling is de tussenkomst van Stad in het openbaar vervoer bij
scholieren. We hadden geen 25% voorzien voor het eerste semester van 2020 en
vandaar 14.000 EUR extra.

6. Jaarrapport organisatiebeheersing stad 2019
Toelichting door Ellen Vandeputte

-

Geen opmerkingen

7. Jaarrapport organisatiebeheersing OCMW 2019
Toelichting door Ellen Vandeputte
-

Geen opmerkingen

8. Kader organisatiebeheersing 2020 2025
Toelichting door Ellen Vandeputte
-

Geen opmerkingen

9. Varia
Vraag Nancy Debeerst: Is er reeds zicht op een fysieke Gemeenteraad of Raadscommissie?
Voorstel om dit terug vanaf juli te doen.

De zitting wordt afgesloten.

De verslaggever
Filip Hellyn

