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Agenda:

1. Goedkeuren verslag vorige zitting
-

Geen opmerkingen

2. Kwartaalrapport Inhoudelijk (Ellen Vandeputte)
het kwartaalrapport telt ruim 100 pagina’s (stad en ocmw samen). Op deze commissie beperken we
ons tot de interne verbeterdoelstellingen onder SDG 16, actieplannen D16/AP01 en D16/AP02.

-

Thomas Guillemyn: Vraag mbt de selectieprocedure voor nieuwe aanwervingen:

waarom wordt soms gebruik gemaakt van een extern bureau?
Stefan Himpens: heeft te maken met capaciteit en werkdruk op P&O. Eigenlijk
prefereren we om deze procedures zelf te begeleiden maar soms zijn externen

nodig om de nodige tijd en expertise te hebben. Voor “A” functies is er standaard
een assessment test bij een extern bureau.

3. Kwartaalrapport Financieel (Stefan Himpens)
-

Wout Patyn:
o Wat doen we met het cash geld ontvangen uit de verkoop van onze openbare
verlichting aan fluvius?
Stefan Himpens: We kunnen vrij over deze middelen beschikken maar in de praktijk
zal het worden verrekend met de kosten die aan ons worden doorgerekend door
Fluvius voor de verledding. Dit betalen we terug over een periode van 12 jaar.
o

Wat gebeurt met de aandelen?
Stefan Himpens: De aandelen m.b.t. openbare verlichting vertegenwoordigen de
waarde van de infrastructuur (75%). Deze geven geen recht op dividend en de
creatie is een puur boekhoudkundige operatie. De waarde na verloop van tijd (door
veroudering infrastructuur) zal verminderen.

4. Varia
-

Feedback rond rapportering:
o Patrick Claerhout:
▪
Graag wat meer cijfers mbt ruimtelijke ordening en de onderhoudskosten
van ons openbaar domein. Het aantal m² wordt steeds groter maar hoe
evolueert dit en tegen welke kost?
▪
Als oppositie raadslid focus ik me uiteraard op de acties die nog niet werden
uitgevoerd. Wordt nu wel duidelijk in beeld gebracht.
o Filip Lainez:
▪
Rapportering mbt de verschillende afdelingen van onze organisatie. Bv
kunstonderwijs (idem gemeentelijk onderwijs). Hoeveel kost het ons? Wat is
het gemeentelijk aandeel? Waar spenderen we het meeste belastingsgeld
aan?
Opmerking Stefan Himpens: met de invoering van ons nieuw
boekhoudkundig rekeningstelsel (BBC2020) hebben we meer mogelijkheden
om algemene kosten te verdelen over de afdelingen aan de hand van
verdeelsleutels en kunnen we daar wel een antwoord op bieden. Let wel, zo’n
oefeningen zijn nooit exact.
o

-

Willy Vandemeulebroucke
▪
Soms zou het interessant zijn om eens bepaalde afdelingen
(activiteitsgebieden) onder de loep nemen. Dit bv op een Raadscommissie
waar er voor de rest weinig agendapunten zijn.

Filip Lainez: Is er al zicht op de parameters die zullen worden gebruikt voor de ontvangsten
voor volgend jaar (personenbelasting en onroerende voorheffing).
Stefan Himpens: vanuit Vlaanderen krijgen we geen parameters. We moeten zelf proberen
aan de slag te gaan met economische cijfers. Voor de personenbelasting is het belangrijk om
te kijken naar het beschikbaar inkomen. Dit is een eigen inschatting op basis van de cijfers
van NBB en planbureau. Later dit jaar krijgen we hiervoor nog een raming van de FOD

financiën maar dit is normaal maar enkel voor het volgende jaar. Voor de onroerende
voorheffing is inflatie belangrijk. Hiervoor gebruiken we de cijfers van het planbureau.

De zitting wordt afgesloten.
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