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MOTIVERING 

 

Feiten en context 

Het AG Energiebesparingsfonds maakt jaarlijks de jaarrekening op en legt deze conform de 

beheersovereenkomst voor aan de gemeenteraad. Het AG Energiebesparingsfonds dient sinds 

1 januari 2015 te voldoen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 

betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC). De jaarrekening 2019 werd opgemaakt in 

samenwerking met de dienst Financiën van de stad. Bedrijfsrevisor BDO heeft op 25 maart en 

3 april 2020 de controle van de operationele werking uitgevoerd en de opgemaakte 

jaarrekening 2019 gecontroleerd. Ter afronding van haar controlewerkzaamheden wenst zij de 

ondertekende aanstellings- en representatiebrieven te ontvangen en bevestiging van 

vervolgevents, waarna haar conceptrapport definitief wordt.  

 

Argumentatie 

Om maximaal gelijk te lopen met de stad werd voor het AG Energiebesparingsfonds een 

dienstverleningsovereenkomst ondertekend tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad 

waarbij de dienst Financiën van de stad de boekhouding van het AG Energiebesparingsfonds 

uitvoert. De jaarrekening 2019 werd conform BBC opgesteld met de nodige wettelijke 

schema’s die uit SAP/Cognos getrokken werden (zie bijlage). 

In 2019 werden meer inkomsten genoteerd, omwille van het hoger aantal energieleningen, een 

foutief te laag ingeschreven werkingsvergoeding energiehuis en door een hogere subsidie in 

het ACER project omdat hierop vertraging werd goedgemaakt. De exploitatie uitgaven lagen 

een stuk lager dan geraamd omdat 2 zaken niet uitgevoerd werden omdat Vlaanderen dit 

opnam (klantenreis en innovatie VME financiering), enkele uitgaven in het ACER project niet 

uitbesteed werden, de personeelskost lager lag en de voorziening voor dubieuze debiteuren 

niet aangesproken moest worden. 

 

Financiële gevolgen 

Het verschil tussen het gebudgetteerde en het gerealiseerde exploitatieresultaat voor 2019 

bedraagt € 154.230,50. Op basis hiervan zal € 77.115,25 terugbetaald worden aan de stad, 

conform de regels van het transitiefonds. Hetzelfde bedrag, met name € 77.115,25 wordt 

herbestemd naar een project in 2021 voor het stimuleren van doorgedreven energierenovatie 

en ook het begeleiden van kleine appartementsgebouwen.  

 

Bijlage:  

04_Gecontroleerde_jaarrekening_2019.pdf 

05_Conceptverslag_commissaris-revisor.pdf 

06_Representatiebrief_commissaris-revisor.pdf 

07_Checklist_vervolgevents_JRR2019.pdf 

 

BESLUIT 

Goedgekeurd met 6 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 

 

Artikel 1 

De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2019 vast en neemt kennis van het conceptrapport 

van de commissaris-revisor BDO. 

 

Artikel 2 

De raad van bestuur keurt de representatiebrief van BDO goed. 
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Artikel 3 

De raad van bestuur keurt de door BDO gecontroleerde jaarrekening 2019 goed. 

 

Artikel 4 
De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de jaarrekening 2019 en het 

verslag van de commissaris revisor ter goedkeuring over te maken aan het college en de 

gemeenteraad. 

 

Artikel 5 
De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de jaarrekening digitaal te 

rapporteren aan de hogere overheid. 
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