
 
 

VERSLAG Commissie Financiën van woensdag 08 december 2021 
 

Aanwezig: Pattyn Diederik: voorzitter 
Baert Rik, Christiaens Eveline, Depoorter Hein, Staes Nadia, Vandewatere Julie, Verbeke 
Jan, Verhaeghe Frederick, Vanderstraeten Hannes: leden 
Leenknecht Geert: waarnemend lid 
Vandeputte Samuel: verslaggever 
Van Den Bossche Bart: financieel directeur 
Verbeke Tom: schepen 

Verontschuldigd:  
Aanw. niet lid : 
  

Kurt Grymonprez 

 

 

1. Goedkeuring verslag Commissie Financiën d.d. 01.07.2021. 

 Het verslag van de vergadering van het Commissie Financiën d.d. 01 juli 2021 wordt goedgekeurd. De 
voorzitter Diederik Pattyn was ‘verontschuldigd’ op deze zitting, en niet ‘afwezig’ zoals vermeld in het 
verslag.  

 

2. Aanpassing 2021-1 aan het meerjarenplan 2020 - 2025 STAD/OCMW. Toelichting. 

 Een overzicht, alsmede het kader waarbinnen de aanpassing van het MJP gebeurt wordt geschetst door de 
Financieel Directeur aan de hand van de powerpoint in bijlage. 
 
Heel recent werd bekend gemaakt dat de spilindex reeds in december 2021 zal overschreden worden, en 
nog eens in augustus 2022, wat tot een aanpassing van de wedden zal leiden in februari 2022 en oktober 
2022. 
Deze info was nog niet gekend en staat dus ook nog anders vermeld. 
 
De meer ontvangsten aan Gas-boetes werd voorzien in het AMJP aan de hand van een korte 
berekeningsnota van de RIHO. 
 
Naar aanleiding van de vereffening van de OCMW-vereniging Infohos, is het risico als volgt. Het OCMW 
bezat 2 % van de aandelen van Infohos. Nu is er nog een gerechtelijke procedure hangende met als 
voorwerp het al dan niet ‘verdelen’ van de Passiva (lees schulden) over de aandeelhouders. Indien dit het 
geval is zou 2% van de nog verschuldigde responsabiliseringsbijdrage van het personeel van Infohos 
verschuldigd zijn door het OCMW. 
 
De pensioenreserves voor het statutair personeel van het OCMW zijn hoger dan deze van de Stad. 
50% van de responsabilisering wordt gefinancierd vanuit de reserves. Het rendement van die reserves 
bedraagt 3 tot 5%. Wat het OCMW betreft is het de bedoeling om binnen deze legislatuur niet aan de 
hoofdsom te raken, en de uitgaven te financieren met de opbrengsten van de reserves, waardoor deze eind 
2025 nog steeds op het niveau zijn van 2020. Bij de Stad is er wel een lichte daling 
 
Bijkomende duiding over de aanpassingen binnen het AMJP 2021-1 wordt gegeven door de Schepen van 
Financiën. 
 
De 1.000.000 EUR kosten, in 2021 reeds gegund voor de Cultuurfabriek, zijn studiekosten voor de 
architect. Deze zijn nog niet allemaal betaald, het niet betaalde gedeelte zal worden overgedragen naar het 
volgend boekjaar. De ruil en de asbestproblematiek zijn in het totaalbudget van de Cultuurfabriek 
opgenomen.  
 
  

3. Aanpassing 2021-1 aan het meerjarenplan 2020 - 2025 AGIZ. Toelichting. 

 De aanpassing aan het MJP AGIZ beperkt zich enkel tot het inbrengen van de resultaat 2020, alle andere 
cijfers zijn gelijk gebleven.  

 

4. Financiering vaccinatiecentrum. Toelichting bij tussentijdse afrekening. 

 De financiering van het vaccinatiecentrum wordt toegelicht door de Financieel Directeur aan de hand van 
de powerpoint die je terugvindt onder puntje 2 van deze zitting. 
Het stadspersoneel dat voor het vaccinatiecentrum werkte werd niet vervangen, dit had wel een grote 



belasting van de organisatie tot gevolg. 
De kosten die door de Stad in aanmerking worden genomen als kosten voor het vaccinatiecentrum worden 
digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse Overheid. Er wordt aan die uitgaven een speciale code toegekend. 
In het kader van de controle en goedkeuring van de jaarrekening beschikt Vlaanderen dus ook over alle 
gegevens betreffende de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum.  

 

5. Varia 

 Volgende commissie gaat door 2e helft van mei 2022, datum wordt nog gecommuniceerd.  

 

 

De verslaggever,  

Sam Vandeputte 


