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COMMISSIE FINANCIËLE ZAKEN – 8 DECEMBER 2020 

 
Leden Commissie Financiële Zaken : 
 
Voorzitter : Kurt Vandeputte 
Schepen : Bart Dossche 
Leden :  Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche, André Vansteenbrugge, Lieven 
Cnudde, Kristof Meerschaut,  Christine Vandriessche, Steven Bettens, Vincent Thomaes, 
Elisabeth Meuleman, Danny Lauweryns 
 
Verontschuldigd :  / 
 
Afwezig : Tineke Van Hooland   
 
Gemeenteraadsleden : Dagmar Beernaert, Robbin De Vos 
 
Schepencollege : Marnic De Meulemeester 
 
Stadsadministratie : Saskia Van Cauwenberghe, Piet De Rijcke, Andy De Schampheleire, Kim 
Vanderstichelen 
 
Opmerkingen :  / 
 

AGENDA  

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ. 

 
 

 Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring dotatie 2021. 
 

De bijdrage van de stad aan de Brandweerzone voor 2021 bestaat uit een 
exploitatietoelage van 852.090,00 euro en een investeringstoelage van 209.498,33 euro.    De 
verdeelsleutel voor 2021 bedraagt 18,8917 % voor de stad.  Dit werd zo opgenomen in 
meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 van de stad. 
 

 Politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring dotatie 2021. 
 

De bijdrage van de stad aan de Politiezone voor 2021 bestaat uit een exploitatietoelage van 
3.247.220,23 euro en een investeringstoelage van 332.715,92 euro.   De verdeelsleutel voor 
2021 bedraagt 63,11 % voor de stad. 
Dit werd zo opgenomen in meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 van de stad.  
 

 Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 
 
De financieel directeur licht de meerjarenplanaanpassing uitgebreid toe. 

Het document bestaat uit een strategische nota (aansturing door de algemeen directeur), 
een financiële nota (aansturing door de financieel directeur) en een toelichting.  Een bundel 
met documentatie werd digitaal ter beschikking van de raadsleden gesteld. 
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Er werd geopteerd om alle doelstellingen, actieplannen en acties als prioritair te 
beschouwen.  De investeringsprojecten bieden een overzicht van de investeringsbudgetten 
die voorzien zijn voor prioritaire acties. 

Van meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 werd gebruik gemaakt om de kredieten van 2020 
te actualiseren en om de kredieten voor 2021 vast te stellen.  Ook voor de volgende jaren 
werden de exploitatie- en investeringskredieten geactualiseerd. 

De strategische nota is inhoudelijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige 
meerjarenplanaanpassing, met uitzondering van 3 nieuwe, prioritaire acties die werden 
toegevoegd : twee acties ten gevolge van de coronamaatregelen en één actie inzake 
mobiliteit.   Het financiële luik van de strategische nota werd geactualiseerd. 

De exploitatiekredieten voor 2020 werden geactualiseerd, voornamelijk naar aanleiding van 
de corona-maatregelen.   

Diverse diensten dienden hun activiteiten tijdelijk op te schorten, hetgeen leidt tot een daling 
van de werkingskosten én werkingsopbrengsten (o.a. ijspiste, Woeker, MOU, kermissen en 
markten). 

Bijkomende uitgaven werden o.a. voorzien voor ouderenzorg, consumptiebonnen voor 
kwetsbare doelgroepen en subsidies aan verenigingen.  Deze worden gedekt door subsidies 
van de Vlaamse overheid. 

De cijfers voor de aanvullende personenbelasting (APB) werd bijgestuurd conform de 
herraming 2020, raming 2021 en de simulatie voor de daaropvolgende jaren, verstrekt door 
de FOD Financiën. Uitzondering hierop is het boekjaar 2022, waarbij de richtlijnen van de 
VVSG gevolgd werden, nl. dat de impact van de Coronacrisis op de personenbelasting voor 
1/3 zal tot uiting komen in het boekjaar 2021 en voor 2/3 in het boekjaar 2022. 

De investeringsbudgetten van 2020 tot en met 2025 werden geactualiseerd, met behoud van 
alle initieel voorziene projecten. 

 
De meerjarenplanaanpassing voldoet aan het vereist financieel evenwicht.  Dit wordt 
weergegeven in het M2-schema : het beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar 
negatief (toestandsevenwicht) en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is 
minstens gelijk aan nul (structureel evenwicht).   Alle cijfers worden geconsolideerd 
weergegeven.   

 

 Nominatieve overheidsopdrachten 2021. Stad. 
 Nominatieve overheidsopdrachten 2021. OCMW. 

 
De uitvoering van de in deze lijst opgenomen overheidsopdrachten wordt gedelegeerd aan 
het schepencollege. 
(Vanaf 2020 dient de lijst van nominatieve overheidsopdrachten afzonderlijk te worden 
goedgekeurd door de raad.  Tot en met 2019 maakte dit onderdeel uit van het budget.)  
 

 Nominatieve subsidies 2021 
 
De uitbetaling van de in deze lijst opgenomen subsidies wordt gedelegeerd aan het 
schepencollege.   
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(Vanaf 2020 dient de lijst van nominatieve subsidies afzonderlijk te worden goedgekeurd door 
de raad.  Tot en met 2019 maakte dit onderdeel uit van het budget.)     
 

 
 Belasting op nachtwinkels – addendum aanslagjaar 2020 

 

Voor het aanslagjaar 2020 wordt de openingstaks voor nachtwinkels gehalveerd aangezien 
deze ook getroffen zijn door de maatregelen van de overheid n.a.l.v. Covid-19 pandemie. 

 

 

De vragen van de raadsleden werden ter zitting beantwoord. 

 

 

 

08/12/2020 

Verslaggever 

Vanderstichelen Kim 


