College van Burgemeester en Schepenen
Besluit

GOEDGEKEURD
Zitting van 10 april 2020
FINANCIËN - Financiën

Kredietenoverdracht 2019-2020 - Overdracht investeringskredieten 20192020 - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Tom Seurs, burgemeester; de heer Marc Bergmans; de heer Bjorn Ulenaers; de heer Jo
Santermans; mevrouw Nele Steegmans; mevrouw Wendy Peeters, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De voorbije jaren moesten alle openstaande kredieten inzake investerings- en financieringsuitgaven
automatisch worden overgedragen naar het volgende jaar.
Het uitvoerend orgaan moet nu voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de
kredieten voor investeringen en financiering die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het
meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, worden overgedragen naar het lopende boekjaar. Na de
beslissing moet de gemeente de digitale rapportering met de stand van het meerjarenplan na de overdrachten
aan ABB bezorgen. Ook besturen die geen kredieten overdragen moeten voor 1 maart 2020 een digitale
rapportering over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten bezorgen.
Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 258 Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het uitgangspunt in onze gemeente is dat alle benodigde kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 20202025 en dat er dus niet wordt overgedragen. In oktober 2019 was er nog een bedrag van € 2.4 mln. aan nietgebruikte investeringskredieten. Door gebruik in de laatste maanden van 2019 en door budgetwijziging is dit
bedrag teruggebracht tot € 950 000. Er wordt voorgesteld om niet-benutte investeringskredieten voor een
bedrag van € 379 773,31 over te dragen naar 2020.
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Het kan zijn dat een aantal bestaande acties uit 2019 niet gecreëerd zijn in 2020, maar toch nodig blijken. Een
andere mogelijkheid is dat het algemeen rekeningnummer voor een bepaalde dienst niet aanwezig is
(belangrijk om de inventaris in orde te hebben).
Het over te dragen bedrag per raming kan gekozen worden (maximum het resterende beschikbaar).
Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar en de onbeschikbare gelden moeten ongewijzigd blijven
t.a.v. het meerjarenplan met de vaststelling van de kredieten voor het huidige boekjaar. Er mogen geen andere
wijzigingen aan de ramingen voorkomen dan de overdrachten. Uiteraard moet die informatie ook opgenomen
worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen wil de bijgevoegde niet-aangewende kredieten voor investeringen
en financiering die voor 2019 opgenomen waren in het meerjarenplan overgedragen naar 2020 en dit voor een
totaalbedrag van € 379.773,31.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen
Algemeen directeur

Burgemeester

Wendy Peeters

Tom Seurs
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