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GOEDKEUREN GEMEENTE BUDGET 2019 : WIJZIGING NR. 1

Gelet op artikelen 596 en 259 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het door de gemeenteraad in zitting van 12 december 2018 goedgekeurde budget van 2019 en de 
goedgekeurde meerjarenplanwijziging nr 7;

Overwegende de verplichting tot verwerking van de rekening 2018 in het budget 2019 via een budgetwijziging;

Overwegende de noodzaak om via een budgetwijziging de aanpassingen noodzakelijk door beslissingen van het 
gemeentebestuur of ingevolge vertragingen of versnellingen in de uitvoering van werken of dienstverlening te 
verwerken, evenals de gewijzigde toelage aan het OCMW en de kerkfabrieken;

Overwegende dat de budgetwijziging nr 1 van 2019 past binnen het gewijzigde meerjarenplan nr 7 en de daarin 
opgenomen evenwichten;

Overwegende dat het resultaat op kasbasis 105.401,26 euro bedraagt (+61.249,39) en de autofinancieringsmarge 
eveneens positief is met 477.426,10 (+42.628,26 euro); dat de evenwichten worden bewaard;

Raadslid Loones stelt vast uit het document dat 2019 een overgangsjaar is en van weinig ambitie getuigt; hij haalt 
vervolgens een aantal thema’s aan, om te beginnen stelt hij dat weinig nieuwe initiatieven voor jeugdwerking zijn 
voorzien;

De burgemeester deelt mee dat deze begroting werd goedgekeurd in 2018, ook door de NVA-fractie;

Raadslid Loones vervolgt met het thema sport, met name vraagt een stand van zaken over het hockeyveld en de BMX-
piste; hij stelt nog vragen over werken in het Navigo en de kostprijs voor het opgraven van de potvis; vervolgens 
vragen over betaalbaar wonen en de stijging van de uitgaven op dat vlak;

Schepen Decorte stelt dat raadslid Loones niet correct is, gezien hij in de commissie uitleg gegeven heeft over de 
stand van dit huisvestingsproject;

Raadslid Loones vervolgt met openbare werken, meer bepaald budget voor de heraanleg van de Kerkstraat; er is niets 
opgenomen voor bijkomende maatregelen voor zonnepanelen; op vlak van lokale economie komt er slechts een 
beperkt bedrag bij; er is niets voorzien voor de sterretjesweide; hij verwijst naar de steun voor de MUG-heli; hij 
verwijst ook naar subsidies die volgens reglement worden uitgekeerd, maar weinig worden gebruikt; hij vraagt om 
extra publiciteit te maken voor tussenkomst lidgeld voor jeugdclubs en projecten Huis van het Kind; hij vraagt uitleg 
over het verschil in subsidies voor wat betreft de kruiersverenigingen;

BESLUIT: Met 13 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, 
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Henk 
Ghyselen, Julie Paelinck), 10 stemmen tegen (Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, 
Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Nicole Willaert)

Art.1: De budgetwijziging nr 1 van 2019 wordt goedgekeurd.
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