
 

        Houthalen-Helchteren, 12 april 2012  

Ter attentie van 

Mevr. Veronique Mertens 

gemeenteraadsvoorzitster 

Grote Baan 112  

3530 Houthalen-Helchteren 

 

Geachte mevrouw 

Betreft: schriftelijke vraag S&D-fractie gemeenteraad april 2012 – financiële verduidelijking 

Graag hadden we vanuit de S&D-fractie enkele financiële verduidelijkingen gevraagd. Zou het huidige 

bestuur ons een antwoord kunnen bezorgen op onderstaande vragen:  

1. Hoeveel bedroeg de totale leningslast die rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste van het 

gemeentebestuur viel op 31/12/2006? Hierbij ook inclusief de eventuele leningslasten van een AGB 

waarvoor het gemeentebestuur borg staat.  

2. Hoeveel bedroeg de totale leningslast die rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste van het 

gemeentebestuur viel op 31/02/2012? Hierbij ook inclusief de eventuele leningslasten van    een AGB 

waarvoor het gemeentebestuur borg staat. 

3. Welk budget was voorhanden binnen het gemeentelijk reservefonds op 31/12/2006?  

4. Welk budget was voorhanden binnen het gemeentelijk reservefonds op 31/12/2011? 

5. Binnen het gemeentelijk personeelskader vervielen de voorbije jaren een aantal functies. Hoeveel 

equivalenten (ingevulde functies) waren er binnen het gemeentelijk personeelskader dd. 31/12/2006. En 

hoeveel van deze equivalenten (ingevulde functies) waren er binnen datzelfde gemeentelijk personeelskader 

dd. 31/12/2011? Indien mogelijk zou het ook  interessant om weten zijn om welke effectieve financiële 

besparing dit gaat. Bovendien is het interessant om weten welk type van functies weggevallen zijn (niveau / 

inhoud). 

Het zou ons plezieren mocht u ons dit cijfermateriaal bezorgen op de komende gemeenteraad van april 

2012, gestaafd met de nodige documenten en uittreksels.  

Alvast onze dank 

Olga Van De Vloed 

Jules D’Oultremont  

gemeenteraadsleden S&D 
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