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Goedkeuring yan het budget 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Jan Laurys, burgemeester-voorzitter; de heer Jos Uyttebroek, eerste schepen; de heer Geert
Cluckers, tweede schepen; de heer Murat Celik, derde schepen; de heer Bart Stals, vierde schepen;
mevrouw Gaby Feyaerts, vijfde schepen; de heer Erwin Jennes, zesde schepen; de heer Marc
Florquin; de heer Renaat Rijnders; de heer Christophe De Graef; mevrouw Pascale Vanaudenhove; de
heer Rudi Putseys; mevrouw Hilde Kaspers; mevrouw Monique De Dobbeleer; de heer Joeri Buttiens;
mevrouw lrène Gijbels; de heer Frederik Boone; mevrouw Lydia Mertens; de heer Geert Nijs; de heer
Mario Versavel; de heer Mario Kemps; de heer Robert Collin; de heer Koen Hensen; de heer JeanHenri Brans; mevrouw Godelieve Sels; de heer Peter Verluyten, wnd. algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Willy Goos, zevende schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Danielle Bosmans-Gheyskens; de heer Andy Bonnyns

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Het budget voor 2019 moet door de gemeenteraad worden vastgesteld
Het budget 2019 past in het meerjarenplan 2014-2019. Dit wil zeggen dat het jaarlijkse resultaat op
kasbasis en de autofinancieringsmarge positief zijn.
Het managementteam heeft op 3 december 2018 gunstig advies verleend.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 december 2018 gunstig advies verleend.

Juridische grond
Artikelen 87,93, 178 bis en 253 van het gemeentedecreet van

15

juli 2005 en latere wijzigingen

Het ministerieel besluit van 1 oKober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervanf en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 oKober 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen
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o

.

de lijst met nominatief toegekende subsidies

Financiële nota

o

hetexploitatiebudget

o investeringsenveloppen

.

o

de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

o

het liquiditeitenbudget

Toelichting

o

exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

o

evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

o

transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

o

evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

o

raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie
van de activa per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een
prioritai re beleidsdoelstell ing

o

evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

Aftikel3
De gegevens over het vastgestelde beleidsrapport worden in een digitaal bestand aan de Vlaamse
regering bezorgd.

AÊikel4
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt,

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de wnd. algemeen directeur
Peter Verluyten
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