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1. Goedkeuren verslag vorige zitting
Geen opmerkingen

2. Leiedal, toelichting bij het verslag van de activiteiten en
jaarrekening 2021 (Inge Bossuyt)
Carlo Daelman: Hoe groot zijn de beschikbare reserves?
Inge Bossuyt: De beschikbare reserves bedragen 41,2 mio. Dit zit voornamelijk in de voorraad van
gronden. Er zijn ook wel wat liquide middelen nl. 8,4 mio euro.
Stefan Himpens: De winst van het boekjaar blijft jaarlijks boven het 1 mio euro. Vraag is dan waarom
we nog steeds zo’n grote ledenbijdrage betalen. De ledenbijdrage blijft steeds constant voor een
periode van 6 jaar (per legislatuur).

3. TMVS, toelichting bij het verslag van de activiteiten en
jaarrekening 2021 (Kathleen Duchi)
Inge Bossuyt: Is het Zorgbedrijf ook aangesloten?
Kathleen Duchi: Ja, ze zijn ook vertegenwoordigd.
Willy Vandemeulebroucke: Kunnen er ook politiezones aansluiten?
Kathleen Duchi: Inderdaad, er zijn er ook politiezones aangesloten maar niet PZ Gavers.

4. Jaarrekening 2021 Stad/OCMW: Inhoudelijk en financieel
(Ellen Vandeputte/Stefan Himpens)
INHOUDELIJK
Inge Bossuyt: Hoeveer staat het dossier van EFIN mbt plaatsen van zonnepanelen op
stadsgebouwen?
Carlo Daelman: Nagevraagd, bij deze het antwoord van Valerie Claeys:

“We zijn momenteel nog volop de verschillende pistes aan het bekijken.
Voor het dossier van het stadhuis staat er voor volgende week een dossier op het CBS betreffende het
vervangen van het zinken dak aangezien uit studies is gebleken dat het voorzien van een groendak
niet aangewezen is (tenzij er een hoge investeringskost wordt gedaan rond dakstabiliteit). Eenmaal
dit uitgeklaard is, kan er verder worden gekeken naar de soort en grootte van PV-installatie. Dit
wordt opgevolgd door Frederik Ost.
We hebben ook eens nagevraagd bij Vlaskracht die reeds PV-installaties heeft geïnstalleerd op onze
daken of zij nog geïnteresseerd zijn om ook onze andere stadgebouwen van PV-installaties te
voorzien.
Het antwoord was echter wat onduidelijk. Vlaskracht bleek niet echt te staan springen om in te
stappen. Momenteel is er nog een concrete vraag lopende bij Vlaskracht voor ons stadhuis. We hopen
hier snel een antwoord op te ontvangen.

Indien dit ook negatief is, wordt door GGZ en Facility, bekeken of we dan instappen in het project van
SUNFIN (= project van de zonnepanelen van EFIN) (eventueel gekoppeld aan de oprichting van een
energiegemeenschap).
Ik probeer tegen half juni alles gebundeld te hebben rond de mogelijke pistes om dan terug te
koppelen naar het CBS.”
Rosanne Mestdagh: Zit site Lannoo (appartementen) op het warmtenet? Er was een timing bekend
gemaakt waarbij stond dat dit tegen eind dit jaar gerealiseerd zou worden.
Carlo Daelman: Dit is voorzien maar zal nog niet voor dit jaar zijn waarschijnlijk.
Nancy Debeerst: Een vraag mbt de starterpremies aan onze (startende bedrijven). Moet dit worden
terugbetaald indien er vroegtijdig wordt gestopt?
Kathleen Duchi: Indien er vroeger wordt gestopt, moet er proportioneel een deel worden
terugbetaald. Er is een periode van 5 jaar waarbij ze zeker moeten blijven bestaan.
Willy Vandemeulebroucke: Mbt tot onze nieuwe cultuursite is er een verwijzing naar het uitsluitsel
van het Zorgbedrijf. Wat is de deze link?
Carlo Daelman: Op vandaag is er geen link. In het project VT 2035 zal het huidige “Spoor” in twee
delen worden opgesplitst. Grote evenementen verhuizen naar site “de Mol” terwijl
cultuurevenementen eerder meer in het centrum zullen plaatsvinden. Dit hangt dan af van wat de
plannen zijn van het Zorgbedrijf en hun situatie in het Centrum.
FINANCIEEL
Koen Opsomer: De autofinancieringsmarge is nu 5,4 mio EUR terwijl in het meerjarenplan 2,3 mio
EUR stond gebudgetteerd. Dit is dus eigenlijk veel beter?
Stefan Himpens: Ja, maar geen uitzonderlijke situatie. Een bestuur mag nooit meer uitgeven dan
het beschikbare budget. Er wordt dus elk jaar wat minder uitgegeven dan voorzien. De ontvangsten
lagen dit jaar wel wat hoger, vooral dan door diverse subsidies die we vorig jaar niet in rekening
hadden gebracht voor 2021.

5. Rapport organisatiebeheersing (Ellen Vandeputte)
Geen vragen.

6. Varia
Naar volgend jaar zou het beter zijn dat de vertegenwoordigers van de verschillende
intercommunales zelf een toelichting komen geven. Dit in plaats van de verschillende algemene
infomomenten die nu door de intercommunales zelf worden georganiseerd.

De zitting wordt afgesloten.
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