UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 6 oktober 2014

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric – burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf
Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc – schepenen; Gladiné Pierre, Meeus Paul, Gevers Dimitri, Driesen Godelieve, Brentjens
Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen,
Moelans Paul, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van
Litsenborg Guy, Roes Peter, Guedon John, Versmissen Tom, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van Otten
Jan, Van Heupen Nic – raadsleden; Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter

Goedkeuring te hechten aan de gewijzigde budgetwijziging 1 van het exploitatiebudget, het
investeringsbudget en de investeringsenveloppen en het liquiditeitenbudget 2014
Samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde budgetwijziging 1 vast te stellen voor het exploitatiebudget, het
investeringsbudget en het liquiditeitenbudget 2014 op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota.
Motivering
Voorgeschiedenis
De budgetwijziging 1 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 juni 2014 en werd bij het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 17 juli 2014.
Op 14 augustus 2014 werd ons bestuur per e-mail erop gewezen dat het gecumuleerd budgettair resultaat vorig
boekjaar niet gelijk is aan de som van de boekhoudkundige resultaten van de gewone en de buitengewone dienst
zoals blijkt uit de rekening 2013, maar dat voor de berekening van dit resultaat gebruik dient gemaakt te worden van
de tool die beschikbaar staat op de website van het ABB.
Met schrijven van 20 augustus 2014 vraagt het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bijkomende informatie over
het bedrag van de lening van 10 000 000 euro dat in januari 2014 door ons werd ontvangen, maar waarvan de
ontvangst niet blijkt uit schema M2 “ staat van het financiële evenwicht” en schema BW4 “ wijziging van het
liquiditeitenbudget.
De opmerkingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur werden door de dienst Financiën onderzocht en de
aanpassingen werden doorgevoerd.
De gemeenteraad wordt nu gevraagd haar goedkeuring te hechten aan de gewijzigde budgetwijziging 1 waarbij het
gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar wordt vastgesteld op 6 390 960 euro en waarbij de ontvangen
lening van 10 000 000 euro bij wijziging werd opgenomen onder ‘op te nemen leningen en leasings’.
Besluit
De gemeenteraad stelt de gewijzigde budgetwijziging 1 vast voor het exploitatiebudget, voor het
investeringsbudget en de investeringsenveloppen en voor het liquiditeitenbudget 2014.
De gemeenteraad stemde met stemmen op 35 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle,
de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer
Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De Wilde, de heer
Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane
Driesen, de heer Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 15 onthoudingen nl. van de heer Pierre Gladiné, de heer Paul Meeus, mevrouw Lieve Driesen, de heer
Erwin Brentjens, de heer Reccino Van Lommel, mevrouw Katleen De Coninck, de heer Paul Moelans, mevrouw

Pascale Mathé, de heer Marc Van Damme, mevrouw Vera De Jong, de heer Willy Van Geirt, de heer John Guedon,
de heer Tom Versmissen, de heer Eddy Grooten en de heer Danny-Spock Vermeijen – raadsleden.

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
Secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 9-10-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
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