
Proces-verbaal van de technische commissie van 13 november 2017 betreffende de begroting 2018 

 

 

Aanwezig:  

 

Mijnheer de Gemeentesecretaris, David Neuprez  

Mijnheer de Gemeenteontvanger, Hans Welens-Vrijdaghs 

Mijnheer de Schepen van Begroting, Michel De Herde 

Mijnheer de Schepen van Financiën, Denis Grimberghs  

 

 

 

De leden van de technische commissie stellen met tevredenheid vast dat de goede uitvoering 

van de begroting 2018 een overschot vertoont, waardoor het globaal begrotingsresultaat nog 

verbeterd wordt. 

 

Met betrekking tot de overdrachtsontvangsten, de commissie merkt de positieve impact van de 

verhoging van de nieuwe algemene dotatie (ADG) op. Ook hopen we dat de instelling van een 

regionale fiscale administratie de juistheid van financiële informatie, de snelheid van 

retrocessies en de samenwerking met onze administratie zal verbeteren.  

 

Wat de uitgaven betreft, verheugt de commissie zich op het feit dat de personeelsuitgaven, ten 

opzichte van het meerjaren plan, onder controle zijn.  

 

Wat de werkingsuitgaven betreft, will de commissie de nadruk leggen op de noodzaak om deze 

uitgaven te monitoren en, als het nodig is, om de cijfers in de loop van het jaar recht te zetten.  

 

Met betrekking tot de overdrachtsuitgaven, de jaarrekeningen van het OCMW en de Politie 

Zone zullen gevolgd worden en willen eventueel een aanpassing van de dotaties tot gevolg 

(volgens regelingen van het wet) hebben. Ondertussen zal de de gemeente voor hun behoeftes 

zorgen zodat ze hun basis missies kunnen verzekeren.  

 

In verband met de onzekere fiscale vorderingen verheugd de commissie zich om het bestaan 

van een voorziening in de begroting 2018 die het fiscaal geschil 2018 zal dekken.  

 

De commissie onderstreept dat de investering begroting ambitieus is en dat het gepland is op 

basis van het hulp van het Gewets - Missie V – BGHGT. Die inwerkstelling zal voorzichtig 

moeten gebeuren en de commissie roept tot waakzaamheid bij zijn financiële middelen. In dit 

verband is de commissie blij met de controle van de schulduitgaven. 

 

Tot slot stelt de commissie vast dat deze begroting het beheersplan 2016-2018 respecteert en 

dat het zelfs beter met zijn globaal begrotingsresultaat van + 2 M€.  

 

 

 

 

 

Handtekeningen cf franstalige versie  

 


