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Zitting van 28.10.21

#Onderwerp : Financiën. Begroting voor het diensjaar 2021 - Wijzigingen nr 3 en 4. Goedkeuring #

Openbare zitting

Budgetbeheer

DE GEMEENTERAAD,
 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 1 april 2021 tot vaststelling van de gemeentebegroting van het
dienstjaar 2021 uitvoerbaar geworden bij het verstrijken van de termijn waarover de voogdijoverheid beschikt om te
beslissen;
 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 24.06.2021, met als onderwerp de goedkeuring van de
begrotingswijzigingen nrs 1 en 2 van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2021 die door het ministerieel besluit
van 12.08.2021 uitvoerbaar zijn geworden;
 
Gelet op artikelen 1‑3°, 12, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement
op de gemeentelijke comptabiliteit zoals gewijzigd;
 
Gelet, in het bijzonder, op de bepalingen van artikel 15 van voornoemd koninklijk besluit waarbij de
begrotingswijzigingen aan dezelfde procedures worden onderworpen als deze toepasselijk voor de begroting;
 
Gelet op de beschikkingen van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen,
inzonderheid de artikels 252, 255, 259 en volgende;
 
Gelet op de ordonnantie van 23 juni 2016, de ordonnantie van 14 mei 1998 wijzigend, het administratieve Toezicht op
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiserend;
 
Gezien de vaststelling van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 juli 1998, betreffende de
overdracht aan de Regering van de daden van de gemeentelijke bevoegdheden, met het oog op de uitoefening van de
Toezichthoudende Overheid zoals aangepast in het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
van 8 september 2016;
 
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de ordonnantie van 14 mei 1998 het administratieve
Toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiserend;
 
Gelet op het rondschrijven van 8 september 2016 betreffende de hervorming van het administratieve Toezicht;
  
Gelet op de omzendbrief van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juli 2020
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betreffende de opstelling van de begrotingen van dienstjaar 2021;
 
Gelet op de aanvullende instructies van 30 oktober 2020 bij de circulaire van 27 juli 2020 met betrekking tot de
voorbereiding van de begrotingen van dienstjaar 2021;
 
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2021 dient gewijzigd te worden teneinde, op de gewone en op de
buitengewone dienst, volgende begrotingskredieten met betrekking tot diverse bijzondere verrichtingen te kunnen
inschrijven waaronder voornamelijk: 
 
Gewone dienst
 
De belangrijkste verrichtingen ingeschreven op de gewone dienst:
 
a) Uitgaven :
- Stadsvernieuwingscontract: extra opbouw van 60% van het gewone subsidiefonds (+624.591,96 EUR : Ontvangst =
Uitgave).
- Inschrijving van de ontvangst GESCO ‘Plan Cigogne’ onder artikel 844/465-05/40 : +400.000,00 EUR.
- Aanpassing van de ontvangsten uit gas- en elektriciteitsretributies (brief INTERFIN van 30/08/21) : + 130.891,20 EUR
- Inschrijving van de ontvangst COVID-19 sportondersteuning GOB (Omz/2021-08) : + 102.779,34 EUR.
- Inschrijving van een daling van de ontvangsten met -125 000,00 EUR in verband met officiële documenten uitgereikt
aan de burgerlijke stand (krediet van de daaraan gekoppelde overdrachtsuitgave gedaald met 15 000,00 EUR).
- Aanpassing van de ontvangsten personenbelasting (na de brief van de FOD van 25/06/21) : -601.261,42 EUR
 
b) Ontvangsten
- Aanpassing van de wedden van gesubsidieerde leerkrachten (+620.000,00 EUR : Ontvangst = Uitgave) volgens hun
huidige evolutie
- Aanpassing van de overdrachtsuitgaven Programma Preventie Schoolverzuim: + 139.745,10 EUR (uitgaven =
ontvangsten).
- Stijging van de kosten voor afvalverwijdering (containers) : + 90.000,00 EUR
- Aanpassing van de correspondentiekosten aan de huidige evolutie ervan : -100.000,00 EUR
- Gedeeltelijke integratie van het saldo van de rekeningbonus van het OCMW 2020 ingevolge hun BW1 : -213.018,01
EUR.
 
Buitengewone dienst
 
De belangrijkste verrichtingen ingeschreven op de buitengewone dienst:
a) Stijgingen
- Commissariaat Bréart. Herstelling van de gevel : 810.000,00 EUR ;
- CUBE-project. Aanpassingswerken aan het gebouw Hollandstraat 49 : 500.000,00 EUR ;
- Aanpassingswerken aan de elektrische installaties en de ventilatie, en werkzaamheden voor de herinrichting van de
gemeenschappelijke ruimten : 100.000,00 EUR ;
- IT. Aankoop van IT-materiaal (inbegrip van elektronisch documentenbeheer) : 91.641,48 EUR ;
 
b) Verminderingen :
- Ulenspiegel Herinrichting van lokalen, brandkeuken en modernisering van het brandalarm : 780.000,00 EUR
- Implementatie van HR-software : 557.000,00 EUR
- J.J. Michel. J.J. Vervanging van de verwarmingsinstallatie  : 500.000,00 EUR
- WC Voorplein-Morichar. Sint-Gillis wandeling/landschappelijke inrichting van de openbare ruimte : 327.000,00 EUR
- Preventie. Overdracht naar 2022 van projecten die in het kader van de "Lisa"-overeenkomst zijn opgestart :
290.000,00 EUR
- WC Voorplein-Morichar. Heraanleg van het Marie Jansonplein : 191.407,35 EUR
- Ecole Nouvelle Vervanging van de verwarmings- en waterleidingen in het gebouw : 150.000,00 EUR
 
c) Andere verrichtingen :
- Stadsvernieuwingscontracten, Koningslaan. Vorming van subsidiefonds (complement 2018) : 3.326.255,28 EUR
- Onwaarden op investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden : 787.863,24 EUR
- Reserveren op het BRF - F.060 AUTOFIN: Belfius Bank. Herschikking van ongebruikte saldo’s van leningen :
118.118,19 EUR.
 
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen na de Adviescommissie van 07.10.2021 heeft
voorgesteld om de volgende laatste wijzigingen door te voeren (nul impact op het resultaat) :

Toekenning van een eco-cheque van 250 EUR aan al het gemeentepersoneel :• 
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- Uitgaven gesubsidieerd door de ONE :

+ 34.610 EUR aan personeelsuitgaven voor de kinderdagverblijven in functie van het aantal betrokken VTE's
;

 + 692,20 EUR aan administratieve uitgaven voor de 2% beheerskosten verbonden aan de uitgifte van eco-
cheques ;

+ 35.302,20 EUR aan ontvangsten van overdrachten, ontvangst overeenstemmend met het totaal van de
hierboven vermelde uitgaven zoals voorzien in het schrijven van de ONE van 6 september.

- Niet-gesubsidieerde uitgaven die door de gemeente ten laste worden genomen :

+ 207.040 EUR voor personeelsuitgaven ;

 +4.140,80 EUR aan administratieve uitgaven met betrekking tot de 2 % beheerskosten verbonden aan de
uitgifte van de eco-cheques.

Toekenning van een uitzonderlijke COVID-19 subsidie aan het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van
Sint-Gillis : + 75.000 EUR.

Tenlasteneming van de personeelskosten van het Proxy-project door het OCMW in het kader van de COVID-
toelage personeel/werking SPP-IS: ontvangst van 40.000 EUR.

Andere bewegingen onder de uitgaven van de gewone dienst :

Aanpassing van de dotatie van het OCMW ingevolge de begrotingswijziging nr 2 van het OCMW
goedgekeurd door de Raad voor Sociale Actie van 7 oktober : -171 959 EUR.

Herschatting van de financiële lasten van de leningen: -45 300 EUR.

Aanpassing van de gebudgetteerde uitgavenbedragen van onwaarden : -28 921,80 EUR.

 
BESLUIT:
 
1. De wijzigingen nrs 3 en 4 van de begroting 2021, die werden toegevoegd aan het dossier en die zich beëindigd als
volgt:
2. Onderhavig deze beraadslaging aan de toezichthoudende overheid voor te leggen.

30 stemmers : 24 positieve stemmen, 6 onthoudingen.
Onthoudingen : Loïc FRAITURE, Khalid TALBI, Farid BELKHATIR, Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER,
Mélanie VERROKEN.

2 bijlagen
Budget 2021 - Modifications n° 3 et 4.pdf, Begroting 2021 - Wijzigingen nrs 3 & 4.pdf

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Jean SPINETTE
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