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Agenda:

1. Goedkeuren verslag vorige zitting
-

Geen opmerkingen

2. Beleidsrapporten aanpassing meerjarenplan 20-25
Inhoudelijk (Ellen Vandeputte)
-

Wouter Bouckaert heeft een aantal vragen gebundeld en stuurt deze door. De
antwoorden worden via mail bezorgd aan de fractieleiders.

3. Beleidsrapporten aanpassing meerjarenplan 20-25
Financieel (Stefan Himpens)
-

Wouter Bouckaert heeft een aantal vragen gebundeld en stuurt deze door. De
antwoorden worden via mail bezorgd aan de fractieleiders.

-

Patrick Claerhout:
o Er wordt gezegd dat er geen grote inhoudelijke aanpassingen werden doorgevoerd
maar er zijn toch wel een aantal grote wijzigingen en verschuivingen in de budgetten.
In veel departementen waren exploitatieuitgaven en ontvangsten niet zoals voorzien
en moeten er besparingen worden doorgevoerd.
Stefan Himpens: Er zijn een aantal verschuivingen omdat een stuk van de voorziene
onbestemde budgetten nu concreet werden toegewezen. Daarom werden er nieuwe
lijnen toegevoegd. Qua exploitatie werd er een stukje “comfort” uit het budget
gehaald maar grote inhoudelijke wijzigingen zijn er niet. Corona heeft ook zijn impact
gehad: sociale steun, belastingsinkomsten etc...
Kathleen Duchi: er zijn een aantal grote financiële tegenvallers die niet konden
worden voorzien (social steun, belastingen, uitgave IMOG, uitgave Fluvius…) .
Alain Top: Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen inhoudelijke (ambitie)
en het financiële. De financiële tegenvallers maken niet dat de ambities van de stad
moeten worden aangepast. Het uitgangspunt was om het ambitieniveau aan te
houden.
o De budgetaanpassing is vooral gericht op 2021 en voor vele lijnen zie ik geen
budgetten meer staan voor 2022 en verder. Voor economie en sport bijvoorbeeld
staan er budgetten op 2021 maar niet meer voor de volgende jaren. Werden die dan
niet opgenomen?
Stefan Himpens: Qua investeringen staat alles ingevuld voor de volledige legislatuur.
Kathleen Duchi: Voor economie is enkel de investering in het dienstenpand niet
weerhouden. We gaan hier echter wel mee door en onderzoeken of we hier kunnen
samenwerken met een privépartner. In exploitatie is er niet veel gewijzigd.
Carlo Daelman: We hebben dit jaar het principe gehanteerd van een rollend fonds.
In plaats van jaarlijks een vast bedrag te voorzien werd nu enkel voor volgend jaar
een budget weerhouden met de afspraak dit door te schuiven indien men het budget
in het desbetreffend jaar niet nodig had. Dit is bijvoorbeeld het geval voor ICT en
sociale doeleinden.
Wout Patyn:
o De verschuivingen en wijzigingen bedragen ongeveer 5 tot 7 miljoen. Hoe kan je het
ambitieniveau handhaven indien je geen concrete budgetten meer hebt?
Stefan Himpens: Sommige budgetten werden verschoven en voor sommige
projecten gaan we op zoek naar alternatieven om dezelfde doelen te bereiken.
Bijvoorbeeld citymarketing willen nog zeker realiseren maar dan in samenwerking
met de privé.
o Wat met de personeelsbudgetten?
Stefan Himpens: dit blijft onder controle (zelfs iets minder dan origineel voorzien).
o Waarom gaan we niet meer lenen om onze investeringen te kunnen uitvoeren als
voorzien?
Kathleen Duchi: Er wordt momenteel een negatieve rente aangerekend op onze
spaarrekeningen dus moeten we zorgen dat er niet teveel geld op deze rekeningen
staat. Er is ook een maximum bedrag dat mag worden aangehouden op de
zichtrekeningen.

-

4. Noodfonds vrije tijd (Stefan Himpens)
Het gebruik van de middelen uit de noodfonds vrije tijd wordt ter zitting toegelicht aan de
hand van een presentatie.

-

Wout Patyn: Ik kan mij vinden in het feit dat dit geld gebruikt wordt om te investeren
in de vrijetijdsinfrastructuur.

5. Varia
-

Geen variapunten.

De zitting wordt afgesloten.

De verslaggever
Filip Hellyn

