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1. Goedkeuring verslag dd. 18.10.2018. 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Budget 2019 stad 

Het budget wordt toegelicht door de financieel directeur, dhr. Stefan Himpens en 

de strategisch planner, mevr. Ellen Vandeputte. 

 

Rik Pattyn : hoe verklaart u de stijging van de eigen personeelskosten met 3,89%? 

 

Carlo Daelman :  te verklaren als volgt : 

• Directeur Sociaal beleid op de loonlijst van de stad 

• Departementhoofd burger & welzijn (op A1-A3) ook voorzien 

• Index 2% voor een volledig jaar + een bijkomende indexatie vanaf 4de 

kwartaal 2019. 

• Invulling directiefuncties in kader van DLB 

• 3VTE naschoolse opvang 

• Stijging van de verloning jobstudenten 

• Aanstelling teamleider burgerzaken, dubbele loonlast met de vroegere 

deskundige burgerzaken 

• 3 VTE bijkomend als gevolg van de opsplitsing ondersteunende diensten 

zorgbedrijf. Door de oprichting zorgbedrijf verschuiven de ondersteunende 

taken voor ocmw naar stad/ocmw. Aangezien de mensen niet mee verhuizen 

naar stad/ocmw moet de stad extra administratieve ondersteuning voorzien. 

Het zorgbedrijf behoudt de volledige capaciteit van z’n ondersteunende 

diensten. 



• We hebben een sterk verouderd patrimonium en voorzien een extra 

technisch medewerker voor onderhoud en herstel. 

 

Rik Pattyn : Vroeger werd er 1.000.000 euro gereserveerd voor onverwachte 

meerkosten ingevolge de leiewerken & investeringen op het Marktplein. 

Stefan Himpens : in 2018 werd hier reeds 750.000 euro van gebruikt voor 

engagementen m.b.t.: 

• Leiewerken 

• Paviljoen 

• Archeologie 

In 2019 zijn er opnieuw extra engagementen m.b.t. deze complexe projecten 

waardoor we het saldo (250.000 euro) omzetten naar het budgettaire resultaat.  

Kathleen Duchi : hoelang voorzie je reserve (bestemde gelden) voor riolering ? 

Stefan Himpens : in 2020 veranderen de boekhoudregels ivm bestemde gelden. Er 

is dan geen sprake meer van bestemde gelden, maar wel van onbeschikbare gelden.  

In 2018 werd er 1.040.000 euro ingeschreven voor rioleringsfonds bij infrax West. 

Er werd reeds 160.000 euro aan rioleringswerken hiermee gefinancierd. Indien de 

overige 880.000 euro niet gebruikt wordt, zal dit geld onbeschikbaar worden zolang 

de stad geen rioleringswerken van fluvius dient te co-financieren. Tot zolang kan 

dit reservefonds nog aangroeien. 

Rik Pattyn : wat met de 1.049.000 euro reserve aangelegd voor pensioenfonds ? 

 

Stefan Himpens : Dit geld was al een hele tijd bedoeld als éénmalige inleg voor een 

pensioenfonds. Dit geld blijft echter beschikbaar, de volgende legislatuur kan 

beslissen om ofwel, het geld te activeren in een pensioenfonds (voor mandatarissen 

of meerkost pensioenlast statutairen) of dit terug laten vloeien naar het budgettaire 

resultaat. 

Donald Langedock : zal het te ontvangen dividend van Efin zo hoog blijven, indien 

niet zal dit een negatieve invloed hebben op de werking.  

 

Stefan Himpens : er is een daling te verwachten vanaf 2020. 

Sedert 2015 heeft de federale regering beslist om de intercommunales aan de 

vennootschapsbelasting te onderwerpen. Om de vennootschapsbelasting te 

vermijden op de historische reserves nam men het zekere voor het onzekere en 

werd beslist om de reserves uit te keren, al dan niet in schijven. Tot en met 2019 

ontvangt de stad een dividend die gebaseerd is op het superdividend, toegekend in 

2015. Dit eindigt dus in 2020. Niemand weet hoe de dividenden dan zullen 

evolueren. 

 

 

3. Budget 2019 OCMW 

 

Het budget wordt toegelicht door de financieel directeur, dhr. Stefan Himpens. 

 



Rik Pattyn : wat zijn de huidige afspraken tussen het OCMW en de stad wat 

betreft investeringen en aanwending van het patrimonium ? 

 

Carlo Daelman : momenteel 3 juridische entiteiten met elk zijn eigen  

patrimonium : 

 

• Stad 

• OCMW -> historisch geschonken patrimonium 

• Zorgbedrijf -> bedrijfsgebonden patrimonium 

 

Bij verkoop van privaat patrimonium van het OCMW zal de dienst patrimonium nu 

instaan voor de opmaak van het dossier en dit voorleggen aan de OCMW-raad. De 

opbrengst zal gebruikt worden door het OCMW om opnieuw te investeren in het 

sociaal beleid. Dit kan zowel binnen het ocmw als binnen het zorgbedrijf zijn. 

 

 

4. Varia : 

 

• Kathleen Duchi : wat is de gemiddelde looptijd van de leningen ? 

Stefan Himpens : zal niet meer dan 10 jaar bedragen 

• Carlo Daelman heeft mondelinge toelichting omtrent lopende 

personeelsdossiers. 

 

• Carlo Daelman : woord van dank voor de uittredende schepen van 

financiën Inge Bossuyt 
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