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1.

Toelichting meerjarenplanwijziging nr. 8 2014-2019 en bij budget 2016.

De vergadering wordt voorgezeten door wnd voorzitter van de gemeenteraad D. Van Neck.
Toelichting door Rik Schaerlaecken aan de hand van een powerpoint. De betreffende
powerpoint wordt toegevoegd in Cobra@home.
In BBC zijn er twee evenwichtsvereisten:
- Resultaat op kasbasis (vastgelegd op 5,5 Mio euro)
- Autofinancieringsmarge (+ 1 Mio in 2019)
De BBC heeft ook een andere werkwijze tot gevolg: het werken met transactiekredieten
(waarbij het budget wordt ingeschreven in het jaar waarin het zal worden uitgegeven).
Leningen worden aangegaan in functie van de thesauriebehoeften.
Ontvangsten
De belangrijkste ontvangsten worden overlopen. Ook wordt aandacht gegeven aan de impact
van maatregelen van hogere overheden (afschaffing compensatie vrijstelling bedrijfsbelasting
outillage, taxshift).
In de eigen fiscaliteit is het afschaffen van de algemene gemeentebelasting en het
verminderen van belastingen het belangrijkste gegeven.
Het gemeentefonds wordt substantieel groter, maar dit heeft ook te maken met het feit dat de
aparte subsidies voor de Vlaamse beleidsprioriteiten wegvallen en opgenomen worden in het
gemeentefonds.
De toelagen en bijdragen brandweerzone verschillen van jaar tot jaar omwille van reeds
betaalde voorschotten.

De verkoopsontvangsten zitten voor 89 Mio in de meerjarenplanning. Een belangrijke
verkoopsopbrengst is de verkoop van de Zeeridder ingevolge de optimalisatie door het
invoeren van het Nieuwe Werken.
Er zijn een aantal nieuwe verkopen gepland: Pastorij Adegemstraat, pastorij Leest, Hombeek
Diepsestraat (in kader van een ruil) en De Zeeridder.
Daarnaast zijn er ook een aantal projecten waarvoor toelagen worden bekomen:
Predikherenklooster, erfgoeddepot, stadsfeestzaal, Oude Dok, masterplan kerken, …
In de uitgaven zijn extra personeelskosten ingeschreven voor de aanpak van de
vluchtelingencrisis.
Belangrijk zijn ook de budgetten voor het invoeren van het Nieuwe Werken, de asielcrisis (oa
extra middelen voor handhaving en woningkwaliteit). In het kader van de asielcrisis wordt ook
de dotatie aan het Sociaal Huis verhoogd.
Op het vlak van de investeringen zien we in nieuw beleid volgende aandachtspunten: aanpak
wateroverlast, netheid openbaar domein, duurzame stad, winkelstad, invoeren van het Nieuwe
Werken.
De schuldnorm blijft onder controle (ratio 1,6 in 2019). Er moet wel rekening mee worden
gehouden dat de opname van leningen op vraag van het toezicht ingeschreven wordt als
opname van klassieke leningen, daar waar we in de praktijk ‘goedkoper’ kunnen lenen.
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