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Zitting van 25.06.20

#Onderwerp : Financiën. Begroting 2020 : Begrotingswijzingen nr 1 en 2 - Goedkeuring#

Openbare zitting

Budgetbeheer

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 19 december 2019 tot vaststelling van de gemeentebegroting
van het dienstjaar 2020 uitvoerbaar geworden bij het verstrijken van de termijn waarover de voogdijoverheid beschikt
om te beslissen;
 
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 6 september2019
betreffende de opstelling van de begrotingen van dienstjaar 2020;
 
Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2020 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: 
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Gewone dienst – Ontvangsten

Algemene overboeking op gewoon reservefonds ter dekking van de uitgaven als gevolg van de COVID-19-
epidemie: 350.487,27 EUR;

Aanpassing rentevoeten van de leningen van het BGHFGT (leningen nr. 28, 29 en 30): 229.059,73 EUR;

Gebruik van de voorzieningen voor de Iris Ziekenhuizen Zuid in het kader van de COVID-19-crisis:
100.000,00 EUR;

Aanhangsel bij de overeenkomst voor de dotatie in het kader van het fiscaal compensatiefonds. 48.288,00
EUR

Gewone dienst - Uitgaven

Aanpassing aan de reële behoeften 2019 van de uitgaven voor het onderwijzend personeel: 540.843,52 EUR
(O=U);

Aankoop van gels, mondmaskers en bescherming als gevolg van de COVID-19-epidemie: 256.146,19 EUR;

Retrocessie van het aan het OCMW verschuldigde bedrag inzake subsidie "zachte mobiliteit" 2018:
104.830,08 EUR (O=U);

Onderwijs: Terugbetaling van de salarissen 2019 van de pedagogische consulenten aan de FWB: 101.690,71
EUR;

Tegemoetkoming in de kosten van de Iris Ziekenhuizen Zuid in het kader van de COVID-19-crisis:
100.000,00 EUR;

Huisvesting van daklozen in het "Hôtel de Bruxelles" in het kader van de COVID-19-crisis: 94.341,08 EUR;

Partnership met de stad Likasi in de Democratische Republiek Congo gesubsidieerd door Brulocalis: 60.000
EUR (O=U) ;

Subsidie "hulp aan migranten, daklozen, "Roms" en woonwagenbewoners" geschrapt in 2020: - 61.222,98
EUR (O=U).

Buitengewone dienst – Ontvangsten

Gewestelijke subsidie voor de financiering van het project "wijkcontract Woonvriendelijk station". Stedelijke
herwaardering 1060 - communicatietool internet blog": 30.000,00 EUR;

Gewestelijke subsidie voor de financiering van de renovatiewerken aan de gebouwen van de Regie voor
Grondbeleid: 2.075.542,30 EUR;

Herinschrijving leningen met betrekking tot projecten 2019 niet verrekend in de rekening 2019: 2.396.671,48
EUR.

Buitengewone dienst – Uitgaven

Oninbaar verklaren van leningen ten laste van de gemeente: 208.913,78 EUR;

Oninbaar verklaren van leningen ten laste van de hogere overheid (lening CRAC) 604.800,00 EUR;

Reserveren op het BRF - F.060 AUTOFIN : KBC Bank. Herschikking van ongebruikte saldo’s van leningen
(GR 20.02.2020) : 45.456,50 EUR;

Reserveren op het BRF - F.060 AUTOFIN : Belfius Bank. Herschikking van ongebruikte saldo’s van leningen:
305.891,92 EUR;

Overdracht van de gewestelijke subsidie voor de financiering van de renovatiewerken aan de gebouwen van
de Regie voor Grondbeleid: 2.075.542,30 EUR;

Allerlei projecten uit het wijkcontract Voorplein-Morichar: 545.689,93 EUR;

Projecten 2020/022, 38, 70, 74 en 111 uitgesteld naar 2021: - 4.860.000 EUR.
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1. De wijzingen nr 1 en 2 van de begroting 2020, die werden toegevoegd aan het dossier en die zich beëindigd als
volgt:
 

 
2. Onderhavig document aan de toezichthoudende overheid voor te leggen.
 

28 stemmers : 23 positieve stemmen, 3 negatieve stemmen, 2 onthoudingen.
Nee : Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Farid BELKHATIR.
Onthoudingen : Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER.

2 bijlagen
Exercice 2020 - Modifications budgétaires n° 1 et 2.pdf, Dienstjaar 2020 - Begrotingswijzigingen nrs 1 & 2.pdf

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Jean SPINETTE
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