
Ontwerp notulen gemeenteraad 7 september 2015 – pagina 1 
 

Ontwerp notulen gemeenteraad 07 september 2015 
 
   Aanwezig: 
    Voorzitter:  VANDEN BUSSCHE Paul 
 Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, 

MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, 
BOGAERT Hendrik, COUDEVILLE Claudia, ACKE 
Joël, DEREEPER Franky, DEPRÉE Geert, POLLET 
Jan, LOUIS Isabelle, LOYSON Siska, D'HOEDT 
Annie, SLABBINCK Luc, CASTELEYN Frank, 
ORBIE Geert, DHAESE Annemieke, VERMAUT 
Han, DAENEKINDT Caroline, SABBE Cindy 

Gemeentesecretaris: ACKE Gabriël 
Verontschuldigd: HENDRICKX Nadia, TALLOEN Jan 
Aanwezig ter zitting: STORME Paul, voorzitter OCMW 
 
 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 
 
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 13 juli 
2015. 
 
 
2 Politiezone Kouter - financieel meerjarenplan van de gewijzigde personeelsformatie - 
goedkeuring 
 
Op 22-06-2015 werd door de politieraad van de Lokale Politie Kouter goedkeuring gegeven aan het 
financieel meerjarenplan van de gewijzigde personeelsformatie. 
 
Dit organogram kwam tot stand na een herstructurering van het korps en was noodzakelijk door o.a.: 
- het witboek 2013 ter vermindering van de uitgaven 
- de migratie van de zonale meldkamer (remote-dispatching Kouter) naar het CIFA (Centrale 

Informatie Dienst van het Arrondissement) sedert 5 januari 2015 
- de mogelijkheid tot interzonale werking 
- de visie om een mobiliteitscel te implementeren, alsook het Operationeel Invalspunt 
- de evolutie naar werking en procesvorming in de diverse diensten van het korps. 
 
Het organogram 3 van de politiezone Kouter moet voorgesteld worden aan de gemeenteraad van de 
deelnemende steden en gemeenten voor de goedkeuring van het financieel luik. 
 
Door de wijziging en uitdoving van een aantal functies in het operationeel kader en doordat het 
middenkader herleid wordt van 27 naar 21 hoofdinspecteurs wordt een verminderde uitgave geraamd 
van 331.170,50 euro in vergelijking met organogram 2. 
 
Door onder andere de preventie-adviseur interzonaal te laten samenwerken met LP Polder en doordat 
de statutaire functies in niveau D uitdovend zijn en de contractuele functies in dit niveau niet kunnen 
gestatutariseerd worden, worden ze derhalve niet vermeld in de formatie 3 en wordt een verminderde 
uitgave geraamd voor het burgerkader van 33.978,70 euro. 
 
Voorstelling van de personeelsbezetting in functie van de formatie3 voor de dienstjaren 2015, 2016, 
2017 en 2018 en de financiële weerslag ten aanzien van 2014: 
- 2015: een verminderen van 302.604,90 euro ten aanzien van 2014 
- 2016: een vermindering van 250.398,00 euro ten aanzien van 2014 
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- 2017: een vermindering van 344.440,70 euro ten aanzien van 2014 
- 2018: een vermindering van 344.440,70 euro ten aanzien van 2014. 
 
Voorstelling van de personeelsbezetting in functie van de formatie3 voor de dienstjaren 2015, 2016, 
2017 en 2018 en de financiële weerslag ten aanzien van het begrotingsjaar-1: 
- 2015: een verminderen van 302.604,90 euro ten aanzien van 2014 
- 2016: een vermeerdering van 60.043.90 euro ten aanzien van 2015 
- 2017: een vermindering van 94.042,70 euro ten aanzien van 2016 
- 2018: een vermindering van 0 euro ten aanzien van 2017. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het financieel meerjarenplan van de gewijzigde 
personeelsformatie van de politiezone Kouter. 
 
 
3 Financiën - jaarrekening - vaststellen waarderingsregels BBC 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(en latere wijzigingen); 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen): 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van 
de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende de bestaande NGB waarderingsregels; 
 
Overwegende dat bij de overgang van NGB naar BBC de waarderingsregels opnieuw moeten worden 
vastgesteld door de gemeenteraad 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de voorliggende waarderingsregels m.i.v. 1 januari 2014. 
 
 
4 Financiën - vaststellen beginbalans BBC 2014 
 
Door de invoering van de BBC cyclus moet de beginbalans van de gemeente opnieuw vastgesteld 
worden. De beginbalans geeft een indicatie van het vermogen van de gemeente. 
 
Samengevat: 
ACTIVA: vaste activa: 83.751.247 euro ; vlottende activa: 2.810.294 euro - balans: 86.561.541 euro 
PASSIVA: eigen vermogen:52.783.851 euro ; schulden: 33.777.690 euro - balans: 86.561.541 euro 
 
De gemeenteraad:  
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en later wijzigingen, betreffende de 
beleids- en beheerscyclus van gemeenten, provincies en ocmw’s; 
 
Overwegende dat door de invoering van de beleids- en beheerscyclus een vaststelling van de 
beginbalans dient te gebeuren;  
 
Overwegende het voorliggende voorstel voor vaststelling beginbalans opgemaakt door de financiële 
dienst;  
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring en stelt de beginbalans per 1 januari 2014 vast. 
 
Artikel 2: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 
 
 
5 Financiën - jaarrekening 2014 
 
DEBAT 
 
Na toelichting door de burgemeester maakt raadslid Han Vermaut volgende bemerkingen: 
 
“1. In de beleidsnota, meer bepaald de doelstellingenrealisatie maak ik me zorgen over 

Beleidsdoelstellng 1: De personeelskost beperken. 
 In Actie Plan nr. 4 staat ‘Optimaliseren van de tewerkstellingsgraad van gesubsidieerde 

contracten’. 
 Is dit echt wel het gouden ei? 
 
 De ontvangsten door gesubsidieerde contracten zijn ondertussen opgelopen tot 460.000 Euro op 

jaarbasis. 
 Wat is de impact hiervan?  
 Zijn dit werkkrachten die werkelijk ook steeds voor de volle 100% kunnen meedraaien? Vaak zijn 

ze dat wel, maar toch verneem ik regelmatig dat dit veelal niet het geval is en dat onze vaste 
werkkrachten hierdoor de dupe zijn en meer dan eigenlijk kan zelf de handen uit de mouwen 
moeten steken. 

 Gesubsidieerde contracten is in het leven geroepen om: 
 • tegemoet te komen aan de collectieve behoeften met betrekking tot de non-profitsector 
 • de reïntegratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen 
 • plaatselijke besturen te ondersteunen in hun werking 
 Dat zijn allen nobele doelen, maar dit actieplan bewijst enkel dat hier een vierde doel in het leven 

werd geroepen: de opsmuk van de financiële cijfers! 
 Gesubsidieerde contracten kunnen zeker als aanvulling van het bestaande personeelsbestand, maar 

moeten doordacht gebeuren en mogen geen doel op zich zijn. 
 
2. Met de start van het BBC moesten de cijfers van 2013 wat herwerkt worden om te kunnen 

vergelijken met de nieuwe manier van rapporteren. 
 De beginbalans vloeit wel voort uit de uit de oude eindbalans maar moest ook aansluitbaar zijn. 
 In de BBC rapportering zijn er nieuwe waarderingsregels en wordt het patrimonium nu 

bijvoorbeeld ingedeeld in 3 groepen: gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige goederen en 
overige… Ook spreekt men nu van vorderingen en schulden op ruiltransacties en niet-
ruiltransacties. 
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 Ook de nieuwe rapportering ‘Staat van opbrengsten en kosten’ kan je nog amper vergelijken met de 

vertrouwde resultaten rekening. 
 
 Deze nieuwe rapportering moet uiteindelijk leiden tot een correctere en transparantere opvolging 

van de financiële situatie in onze gemeente. 
 
 Het was dan ook even schrikken toen ik merkte dat 2013 volgens de nieuwe rapportering werd 

afgesloten met een tekort van 751.000 Euro dit in tegenstelling tot het vorig jaar gerapporteerde 
overschot van 45.000 Euro. 

 
 Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat 2014 volgens de nieuwe rapportering werd afgesloten 

met een overschot van 1.675.000 Euro. 
 
3. 1.675.000 EUR overschot is dit dan zo’n goed resultaat? 
 Vergelijken met de geschiedenis geeft niet echt een uitsluitsel. We hebben jaren gehad dat we 

7.000.000 à 9.000.000 EUR overschot hadden maar ook jaren van slechts 1.000.000 à 2.000.000 
EUR. 

 Feit is dat dit resultaat er is gekomen door aan uitgavenzijde 1.500.000 EUR fors te besparen op 
personeel en broodnodige investeringen terwijl aan inkomstenzijde 580.000 EUR meer belastingen 
werd geïnd. 

 Onze bevolking is hier dus  duidelijk het kop van jut. Zij moeten meer betalen en toch is er minder 
tewerkstelling en de dienstverlening verliest aan kwaliteit. 

 
4. De leningslast blijft nagenoeg op het zelfde hoge niveau als de vorige jaren. Met een stijging van 

alweer 300.000 Euro zitten we ondertussen aan 27.687.000 Euro. (de kaap van 30 miljoen is in 
zicht) 

 Het enkele maanden geleden meerjarenplan voorziet zelfs nog minstens tot 2016 een stijging van 
de schulden. De versnelde aflossingen van heel wat kredieten wordt steeds meer vooruitgeschoven 
door ondermeer het uitstel van het project Varsenare Noord en het inbreidingsproject aan de oude 
sporthal. 

 
5. In de balans merk ik met enige onrust de post ‘Vorderingen uit fiscale opbrengsten’ voor een 

bedrag van 740.000 Euro. 
 
 Dit zijn de nog te innen lokale fiscale belastingen. Vergelijkbaar met de post debiteuren van 

weleer. Sedert 2009 zagen we deze post dalen van 3.000.000 EUR  tot een geruststellende 280.000 
Euro. In 2014 is dit bedrag terug significant gestegen. 

 Is hier terug sprake van een achterstand van de te innen lokale belastingen?” 
 
Door de burgemeester wordt verwezen naar de ook sociale dimensie van de tewerkstelling bij de 
gemeente. Er is niet alleen de tewerkstelling via het GESKO-statuut, maar ook het systeem WEP+, 
waarbij langdurig werklozen een contract van 1 jaar aangeboden worden. Ook al zitten goede 
elementen in dit systeem, toch moeten deze personeelsleden na 1 jaar afvloeien. 
 
Raadslid Han Vermaut verwijst naar de mogelijkheid dat dergelijke systemen er enkel zijn om 
subsidies binnen te halen. Een nadeel van een dergelijk WEP+-systeem is dat er jaarlijks opnieuw 
moet geïnvesteerd worden in opleidingen. 
 
Met betrekking tot de opmerking omtrent de leningslast van de gemeente verwijst de burgemeester 
naar de bulletlening, die in de loop van 2014 diende afgelost te worden en waardoor er een vertekend 
beeld is met betrekking tot de lasten uit hoofde van financiering. 
 
Raadslid Han Vermaut verwijst daarna dat dit twee jaar geleden ook al gesteld werd en dat dit dan zou 
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eindigen. Hoe wordt dat aangepakt? 
 
De burgemeester, bijgestaan door de gemeentesecretaris, verwijst naar de permanente financiering van 
de ruimtelijke ordeningsprojecten: inbreidingsproject centrum Jabbeke, ambachtelijke verkaveling 
militair domein en woonzone Varsenare-Noord, en dit voor een bedrag van ongeveer 5,5 à 6 miljoen 
euro. 
 
Raadslid Luc Slabbinck verwijst er naar dat het niet correct is om voor te stellen dat een bulletlening 
eigenlijk geen lening zou zijn. Dit wordt meegerekend in de financiële lasten en in voorkomend geval 
kunnen banken die lening omzetten in een lange termijnschuld.  
 
Met betrekking tot de vraag van raadslid Han Vermaut omtrent de “vorderingen uit fiscale 
opbrengsten” voor een bedrag van 740.000 euro, laat de burgemeester weten dat het detail hiervan via 
schriftelijke weg zal meegedeeld worden. 
 
Raadslid Geert Orbie verwijst naar het gegeven dat de BBC een tool is die overkomt uit het 
bedrijfsleven en waarbij er vooral gepoogd wordt om concrete doelstellingen uit te schrijven, te 
vervatten in actieplannen en achteraf dan te rapporteren over de bereikte doelstellingen. Bij het 
goedkeuren van de BBC Jabbeke is er al de opmerking gemaakt dat de actieplannen zeer summier 
opgenomen werden. Van de doelstellingsrealisaties zijn er in de jaarrekening 2014 alleen enkele 
cijfers terug te vinden. Het is een gemiste kans dat niet op een meer omstandige wijzer aan de 
gemeenteraad gerapporteerd wordt hieromtrent. De wens wordt geuit dat tegen volgend jaar er meer 
moeite gedaan wordt om in het concreet af te toetsen in welke mate de doelstellingen gehaald werden. 
Dit kan een belangrijke informatie zijn voor de leden van de gemeenteraad. 
 
BEHANDELING 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en de 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(en latere wijzigingen); 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen); 
 
Gelet op Ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de 
beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 
 
Het ontwerp van de gemeentelijke rekeningen over het financieel boekjaar 2014 wordt voorgelegd. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De gemeentelijke jaarrekening over het dienstjaar 2014, omvattende de beleidsnota, de financiële nota 
en de samenvatting van de algemene rekeningen, wordt goedgekeurd met volgende cijfers: 
 
Exploitatiebudget € 3.962.579,32 (€12.150.377 uitgaven  - €16.112.956 inkomsten) 
Investeringsbudget € -1.533.681,54 (€1.926.842 uitgaven - €393.161 inkomsten) 
Andere € - 13.069,72 (€7.158.864 uitgaven - €7.145.794,37 inkomsten) 
 
Budgettair resultaat boekjaar € 2.415.828,06 
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Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar € -1.551.624,52 
Gecumuleerd resultaat € 864.203,54 
Resultaat op kasbasis € 864.203,54 
 
Financieel draagvlak € 4.794.427,99 
(=exploitatieontvangsten verminderd met exploitatie-uitgaven excl. nettokost van schulden 
(interesten)) 
Netto periodieke leningsuitgaven € 6.044.666,16 
(netto aflossing schulden + nettokost schulden) 
AUTOFINANCIERING € -1.250.238,17 
 
Artikel 2: 
De balans wordt per 31 december 2014 afgesloten als volgt: 
- aan actiefzijde met een totaal van 87.092.240 euro, zijnde 83.193.122 euro vaste activa en 

3.899.118 euro vlottende activa; 
- aan passiefzijde met een totaal van 87.092.240 euro, zijnde 54.224.674 euro eigen vermogen en 

33.777.689 euro schulden. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 
- Raadslid Jacques Monteyne merkt op dat tijdens de gemeenteraad van 8 juni 2015 er een vraag was 

in verband met het onderhoud van het speelpleintje in het Ganzeveld Er werd toen beloofd dat er 
opfrissingswerken zouden uitgevoerd worden en dit nog voor de zomervakantie. Dit is niet 
gebeurd. Wat niet begrepen kan worden is dat er ook al een schrijven was van inwoners van het 
Ganzeveld op 9 januari 2015 over de onverzorgde toestand van het speelterreintje. Dit werd 
behandeld tijdens de zitting van het schepencollege op 19 januari en er werd beloofd om de 
opfrissing te laten gebeuren in het voorjaar van 2015. Dit is betreurenswaardig en dit is geen 
reclame. 

 
 Schepen Isabelle Louis antwoordt dat het gemeenteraadslid meer dan gelijk heeft. Dit opfriswerk 

heeft waarschijnlijk geen prioriteit gekregen in de planning van de dienst gemeentewerken. Er zal 
gevraagd worden om dit zo spoedig mogelijk uit te voeren. 

 
 Raadslid Geert Orbie merkt op dat dit een voorbeeld kan zijn van de opvolging van een melding of 

klachtbehandeling. 
 
 Door de burgemeester wordt aangevuld dat dit in de databank staat voor uitvoering. Maar er is 

altijd mogelijkheid dat dringende zaken in de planning tussenkomen. 
  
- Raadslid Jacques Monteyne vermeldt het probleem van drankblikjes in het gemeentepark bij het 

Vrijetijdscentrum. 
 
 Schepen Jan Pollet antwoordt dat deze problematiek deze avond reeds besproken werd ter zitting 

van het schepencollege. Er zal onderzocht worden om vuilnisbakjes in het gemeentepark te 
plaatsen. 

 
- Raadslid Jacques Monteyne merkt verder op dat er langs de Gistelsteenweg aan de brug over de 

autosnelweg nog signalisatieborden aanwezig zijn van de werken die destijds uitgevoerd werden 
aan de brugreling. Waarom worden deze borden niet weggenomen? 

 
 Schepen Geert Deprée antwoordt dat dit enkel kan gemeld worden aan AWV. 
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- Raadslid Caroline Daenekindt vraagt wat ondernomen werd om de vergunning van de ijswagens te 
controleren. Tijdens een vorige zitting van de gemeenteraad werd door de schepen gesteld dat dit 
doorgegeven zou worden aan de milieuambtenaar die toen evenwel met verlof was. Het raadslid 
deelt mee dat zij ondertussen zelf contact opgenomen heeft met de ambtenaar en dat zij schrok van 
het antwoord dat maar 1 ijskar gecontroleerd is. Waarom is er maar één ijsventer gecontroleerd? De 
ene ijskar die nog steeds rondrijdt werd niet gecontroleerd op het nakomen van de 
vergunningsvoorwaarden. De milieuambtenaar vertelde dat hij enkel opdracht gekregen heeft om 
de ene ijskar te controleren. Als er gecontroleerd wordt, moeten alle partijen op dezelfde wijze 
behandeld worden. Het raadslid benadrukt dat de voorwaarden, opgelegd in de vergunning, 
gecontroleerd dienen te worden en dat gedaan moet worden wat in de vergunning staat.  

 
 Schepen Jan Pollet antwoordt dat de ambtenaar ondertussen uit verlof is en dat er nog geen kans 

was om dit te bespreken. Er is ondertussen maar 1 ijskar meer. Dit is gebaseerd op een misverstand. 
 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 13 juli 2015. De volgende gemeenteraadszitting wordt 
gepland op maandag 5 oktober 2015. De vergadering wordt beëindigd om 20u45. 
 
De gemeentesecretaris,        De voorzitter, 
G. Acke.         P. Vanden Bussche  
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