
 
 
 
 
 

NOTULE VAN ‘N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOEREND E BURGEMEESTERSKOMITEE 
GEHOU IN DIE BANKETSAAL, MALMESBURY OP WOENSDAG, 14  NOVEMBER 2012 OM 11:00 
 
TEENWOORDIG: 
 
 Uitvoerende Burgemeester, rdh T van Essen (voorsitter) 
 Uitvoerende Onderburgemeester, rdh M S I Goliath 
 
 Lede van die Burgemeesterskomitee: 
 Rdl R F van der Westhuizen 
 Rdl M van Zyl 
 Rdl W Wilskut 
 
 Rdl A C Sedeman 
 
 Beamptes: 
 Direkteur: Korporatiewe Dienste, me M S Terblanche 
 Direkteur: Elektriese Ingenieursdienste, mnr R du Toit 
 Direkteur: Ontwikkelingsdienste, mnr J T Steenkamp 
 Direkteur: Finansiële Dienste, mnr K C Cooper 
 Snr Bestuurder: Tegniese Dienste, mnr L Zikmann 
 Komiteebeampte, me R J Pretorius 
  
1. OPENING 
 
 Rdl W Wilskut open die vergadering met gebed op versoek van die voorsitter. 
 
 
2. VERLOF TOT AFWESIGHEID 
 

Verlof tot afwesigheid word verleen aan rdl C H H Hunsinger, N J A Rust en mnre J J Scholtz, 
A J Botha en P A C Humphreys. 

 
3. VOORLEGGINGS/AFVAARDIGINGS/SPREEKBEURTE 
 
 Geen 
 
4. NOTULES 
 

4.1 NOTULE VAN ’N GEWONE UITVOERENDE BURGEMEESTERSK OMITEE-
VERGADERING GEHOU OP 10 OKTOBER 2012 

 
 BESLUIT 
  
 Dat die notule van ’n Gewone Uitvoerende Burgemeesterskomiteevergadering gehou  
 op 10 Oktober 2012 goedgekeur en deur die Burgemeester onderteken word. 
 
4.2 NOTULE VAN ’N SPESIALE UITVOERENDE BURGEMEESTER SKOMITEE-

VERGADERING GEHOU OP 15 OKTOBER 2012 
 
 BESLUIT 
  
 Dat die notule van ’n Spesiale Uitvoerende Burgemeesterskomiteevergadering gehou  
 op 15 Oktober 2012 goedgekeur en deur die Burgemeester onderteken word. 
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4.3 NOTULE VAN ’N SPESIALE UITVOERENDE BURGEMEESTER SKOMITEE-
VERGADERING GEHOU OP 24 OKTOBER 2012  

   
 BESLUIT 
  
 Dat die notule van ’n Spesiale Uitvoerende Burgemeesterskomiteevergadering gehou  
 op 24 Oktober 2012 goedgekeur en deur die Burgemeester onderteken word. 
 

5. OORWEGING VAN AANBEVELINGS EN SAKE VOORTSPRUITEND U IT DIE NOTULE 
 

5.1 NOTULE VAN ‘N PORTEFEULJEKOMITEESVERGADERING GEHOU  OP  
8 NOVEMBER 2012 [Regstellings oorgehou as prerogatief van die onderskeie komitees] 

 
5.1.1 ADMINISTRASIE EN FINANSIES 
 
 Die voorsitter verwys na die “Rise-Up” projek spreek sy kommer teenoor die 

hoeveelheid elektrisiteit wat die bakkery gaan verbruik per dag. Hy versoek die 
Direkteur: Elektriese Ingenieursdienste om ’n ondersoek in te stel na die 
presiese kostes t.o.v. elektrisiteit indien die bakkery agt ure per dag vir ses dae 
per week in werking moet wees.  

 
 Die Onderburgmeester spreek ook haar kommer uit teenoor die afsetprys van 

die brode aangesien daar tans huiswinkels is wat hul brood teen R4.00 verkoop.  
 
 Die Direkteur: Ontwikkelingsdienste stel voor dat die Munisipale Bestuurder en  

die Direkteure weer die aangeleentheid bespreek om sodoende voldoende 
voorbereiding te tref voor die projek ’n aanvang neem. 

 
 BESLUIT 
 
 Dat die Uitvoerende Burgemeester die aanbevelings in die betrokke notule 

bekragtig. 
 

5.1.2 SIVIELE IN ELEKTRIESE DIENSTE 
 
 BESLUIT 
 
 Dat die Uitvoerende Burgemeester die aanbevelings in die betrokke notule 

bekragtig. 
 

 
5.1.3 ONTWIKKELING- EN BESKERMINGSDIENSTE  
  
 BESLUIT 
 
 Dat die Uitvoerende Burgemeester die aanbevelings in die betrokke notule 

bekragtig. 
 
 

6. SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULES  
 
 Geen 
 
7. NUWE SAKE 
 
 7.1 AANSOEK OM VERLOF: MUNISIPALE BESTUURDER (4/8/3, P)   
 

Ddie verlofskedule van die Bestuurspan ten opsigte van Desember 2012 en Januarie 
2013 is as bylaag gesirkuleer. 
 
 Die Munisipale Bestuurder doen aansoek om verlof vir die volgende tydperke: 
 
 10 en 11 Desember 2012:  2 werksdae, en 
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 18 Desember 2012 tot en met 11 Januarie 2013:  16 werksdae 
 
Ten opsigte van waarneming sal die Direkteur Ontwikkelingsdienste op 10, 11 en 18 tot 
21 Desember 2012 (6 dae) waarneem, waarna die Direkteur Siviele Dienste vanaf 24 
Desember 2012 tot 11 Januarie 2013 (12 dae) sal waarneem. 
 
BESLUIT 
 
(a) Dat die aansoek om verlof van die Munisipale Bestuurder, vir die volgende          

 tydperke goedgekeur word, synde 
 

• 10 en 11 Desember 2012;  en 
• 18 Desember 2012 tot en met 11 Januarie 2013, vir ’n totaal van 18        

       werksdae; 
  
(b) Dat daar kennis geneem word dat die Direkteur Ontwikkelingsdienste en die       

 Direkteur Siviele Dienste onderskeidelik as volg sal waarneem: 
 

• Direkteur Ontwikkelingsdienste: 10, 11 en 18 tot 21 Desember 2012 
• Direkteur Siviele Dienste: 24 Desember 2012 tot 11 Januarie 2013 

 
 7.2 VERGOEDING VAN MUNISIPALE FINANSIËLE- EN PRESTASIE OUDITKOMITEE-

LEDE (5/15/1/1) 
 
  Die Komitee dien as ‘n volwaardige onafhanklike komitee van die Raad en vervul sy 

funksie ingevolge die bepalings van artikel 166 van die Munisipale Finansiële 
Bestuurswet van 2003.  In terme van hul mandaat maak die Komitee hoofsaaklik 
aanbevelings aan die Raad vir oorweging en besluitneming. 

 
  BESLUIT 
 

(A) JAARLIKSE UURSKAAL 

Die vergoeding betaalbaar aan die vier (4) lede van sowel die Finansiële- en 
Prestasie Ouditkomitees vanaf 1 Julie 2012 vir die voorbereiding en bywoning 
van Ouditkomitee vergaderings of vergaderings van die Raad, goedgekeur word, 
soos volg: 

Voorsitter: R570,00 per uur (tot ‘n maksimum van 8 ure) 
Lede:  R400,00 per uur (tot ‘n maksimum van 7 ure) 

Dat die bogenoemde uurlikse tariewe voortaan jaarliks vanaf 1 Julie verhoog met 
die persentasie-aanpassing van 5% bereken op die tarief betaalbaar aan die lede 
(nie Voorsitter) afgerond tot die naaste R5.00, d.w.s. 5% van R400 = R20. Dus 
die Voorsitter se uurlikse tarief sal in 2013/14 R570 + R20 = R590 en ander lede 
R400 + R20 = R420. 

(B) AANTAL VERGADERINGS 

Die Ouditkomitee sal vier vergaderings per jaar belê waarvan twee van die 
vergaderings Prestasiebestuur sal insluit. Die vierde lid (prestasiebestuur 
spesialis) van die Ouditkomitee sal slegs twee vergaderings per jaar bywoon en 
die ander drie lede al vier vergaderings.  Addisionele vergaderings wat belê word 
sal in oorleg met die Munisipale Bestuurder geskied ten einde die uitgawe in 
hierdie verband te kontroleer. 

(C) REISKOSTES 

Reiskostes sal betaal word ooreenkomstig die tarief soos voorgekryf in die Reis- 
en Verblyfbeleid van die Munisipaliteit. 

 
 7.3 SLUITING VAN KANTORE OP 24 EN 31 DESEMBER 2012 (2/6 )  
 
  Die Direkteur: Finansiële Dienste noem dat daar twee keer gedurende Desember smse 

aan die publiek gestuur sal word ter herinnering aan die sluiting van die kantore op die 
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betrokke dae. Die Burgemeester versoek dat daar tesame met die sms ook ’n geseënde 
kersfees aan almal toegewens moet word. Hy verwys verder na die aantal vendorpunte 
soos aangedui op die kennisgewing en  verneem of dit al vendorpunte in die Swartland is. 
Die Direkteur: Finansiële Dienste onderneem om dit met me E van der Merwe op te 
neem en reg te stel. 

 
  BESLUIT 
 

 (a) Dat, onderhewig aan die verkryging van ‘n skoon oudit, die Raad goedkeur dat 
die munisipale kantore op sowel Maandag, 24 en Maandag, 31 Desember 2012 
mag sluit vir die dag; 

 
(b) Dat hierdie ‘n eenmalige vergunning is en dat dit glad nie ‘n verwagting met die 

oog op volgende jare moet skep nie; 
 
(c) Dat kennisgewings aan verbruikers gesirkuleer word saam met die 

diensterekeninge (wat einde November en einde Desember betaalbaar is), en 
ook by al die betaalpunte in die munisipale gebied en op die webtuiste 
aangebring word om van die sluiting van kantore kennis te gee; 

 
(d) Dat, met hierdie vergunning, oortyd betaal word vir tye gewerk teen die 

Saterdagtarief; 
 
(e) Dat, indien ‘n skoon oudit nie verkry word nie, die Raad goedkeur dat die 

munisipale kantore op sowel Maandag, 24 en Maandag, 31 Desember 2012 om 
13:00 mag sluit en dat alle reëlings daarmee gepaardgaande soos met die 2011 
goedkeuring van toepassing sal wees. 

 
 7.4 ONDERSTEUNING VAN YZERFONTEIN SNOEKFEES: 14-31 DESE MBER 2012 

(10/1/R)  
 
  ‘n Aansoek is ontvang van die Yzerfontein Snoekfeeskomitee vir die hou van die 2012 

Snoekfees vir die tydperk 14 – 31 Desember 2012. ‘n Program is as bylaag gesirkuleer.  
 
  BESLUIT 
 

(a) Dat verhoogde dienslewering oor die vakansieseisoen aangepas  word a.g.v. 
verhoogde besoekersgetalle, en – waar nodig – addisionele personeel aan diens 
gebring moet word; 

 
(b) Dat, soos in die verlede, geen betaling gevorder word vir addisionele dienste nie 

en dat bostaande versoeke van die Snoekfeeskomitee goedgekeur word. 
 
 7.5 VERKOOP VAN UITGEDIENDE BATES PER OPENBARE VEILING EN GESTEELDE 

ITEMS (5/14/3/5)  
 

 ’n Lys van uitgediende items sowel as items wat gesteel en afgeskryf moet word is as 
bylaag gesirkuleer. 

 
 BESLUIT 
 
 Dat die verkoop van van uitgediende bates en gesteelde items soos met sakelys 

gesirkuleer, deur die Uitvoerende Burgemeester goedgekeur word.  
 
 7.6 GOEDKEURING VIR AFSKRYWING VAN UITGEDIENDE SKRYFBEH OEFTES (6/1/3)  
 
  ’n Lys van voorraad wat op ’n jaarlikse basis geïdentifiseer en afgeskryf moet word, is as 

bylaag gesirkuleer. Die voorraad is verouderd, onbruikbaar of gebreek en heg geen 
waarde vir die munisipaliteit toe nie.  

 
  BESLUIT 
  
  Dat goedkeuring verleen word om skryfbehoeftes ter waarde van R2302,88 af te skryf.  
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 7.7 UITSTAANDE VERSEKERINGSEISE (5/14/3/5)   
 

Ingevolge die Batebestuursbeleid moet maandeliks verslag gedoen word insake die 
uitstaande versekeringseise.  

 
  BESLUIT 
 

Dat daar kennis geneem word van die stand van uitstaande versekeringseise soos met 
die sakelys gesirkuleer. 

 
 7.8 UITSTAANDE DEBITEURE, OKTOBER 2012 (5/7/1/1) 
 
   ’n Volledige verslag van die stand van uitstaande debiteure is met die sakelys 

gesirkuleer.  
 
  BESLUIT 
 
  Dat kennis geneem word van die verslag aangaande die stand van uitstaande debiteure 

vir die maand van Oktober 2012.  
 
 7.9 AFWYKING VAN VOORGESKREWE VERKRYGINGSPROSEDURES: WE TSTOEPAS-

SINGSOPLEIDING VIR METERLESERS (8/2/2/1) 
 

Die Swartland Munisipaliteit se Geïntegreerde Ontwikkelingsplan se uitsette ten opsigte 
van die handhawing en verbetering van skuldinvording, bepaal dat alle meterlesers 
opleiding ontvang as wetstoepassingsbeamptes teen einde 2012.  Die Nelson Mandela 
Metropolitan Universiteit is die enigste diensverskaffer wat die opleiding vir 
wetstoepassing vir munisipale amptenare kan aanbied.  Beskikbare datums vir die 
Wetstoepassingsopleiding is 26-30 November 2012 en gedurende hierdie periode sal die 
meterlesers opleiding ontvang wat hulle in staat sal stel om onder andere boetes te kan 
uitreik, vir oortreding van munisipale verordeninge. 
 

  BESLUIT 
 

(a) Dat kondonering verleen word vir afwyking van die voorgeskrewe 
verkrygingsprosedures met die betaling van opleiding aan Nelson Mandela 
Metropolitan Universiteit ten bedrae van R25 983.50 (BTW ingesluit), soos 
volledig toegelig en vir die redes soos aangetoon in die aanhangsel tot die 
verslag; 

 
(b) Dat die Hoof: Finansiële State en Beheer, mnr C Gerber, in terme van klousule 

36(2) van die Voorsieningskanaalbestuursbeleid opdrag gegee word om die 
gemelde redes as nota by die 2012/2013 Finansiële State in te sluit wanneer die 
betrokke state opgestel word; 

 
(c) Dat die uitgawe verreken word teen posnommer 11-48-52-00-3428. 

 
 7.10 AFWYKING VAN VOORGESKREWE VERKRYGINGSPROSEDURES: AA NKOOP VAN 

KLERASIE VIR DIE SONDEZA 2012 KAMP (17/2/2/1)   

Die Sondeza Afri-Jeugkamp vind plaas te Ganzekraal vanaf 30 November tot 9 
Desember 2012.  Elke jaar word daar vir die leerders T-hemde en tops aangekoop 
waarop die logo aangebring word.  Kwotasies is aangevra van Ajabu Promotions ten 
bedrae van R34 452.06 (BTW uitgesluit).  Die voorsieningskanaalbeleid bepaal dat indien 
‘n kwotasie tussen R30 0001.00 en R200 000.00 is, dit op die kennisgewingborde 
geadverteer moet word asook op die webblad vir 7 dae. 

 
  Die voorsitter spreek sy bekommernis uit t.o.v. die afwykings en noem dat die Ouditeur-

Generaal beskou dit as swak beplanning. Hy noem dat afwykings slegs noodgevalle moet 
wees. In die geval van ‘n “sole supplier” moet die raad slegs ingelig word en die 
voorsieningskanaalbestuursafdeling moet dit so hanteer. Die raad moet eintlik net die 
besluit dan kondoneer.  
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  BESLUIT 

  (a) Dit word aanbeveel dat Ajabu Promotions gebruik word as diensverskaffer, 
aangesien: 
(i) die verskaffer in staat is om voor die aanvang van die kamp, nl. 30 

November 2012 die dienste te kan lewer; 
(ii) indien die 7 dae informele tenderproses gevolg word, daar nie 

genoegsame tyd vir die verskaffer sal wees om klerasie aan te koop en 
die logo daarop aan te bring nie; 

(iii) kwotasies nie vroeër aangevra kon word nie omdat die nodige klerasie 
groottes nog nie beskikbaar was nie; 

(iv) die verskaffer se hoë kwaliteit van klerasie bekend is aan die 
munisipaliteit; 

(b) dat kennis geneem word dat uit hoofde van voormelde redes die Munisipale 
Bestuurder goedkeuring verleen het dat daar van die 
Voorsieningskanaalbestuursbeleid afgewyk word en dat die besluit van die 
Munisipale Bestuurder hiermee gekondoneer word; 

(c) dat die Bestuurder; Finansiële State en Beheer in terme van die 
Voorsieningskanaalbestuursbeleid opdrag gegee word om bovermelde redes as 
nota by die finansiële state in te sluit wanneer die betrokke state opgestel word.  

 
 7.11 AFWYKING VAN VOORGESKREWE VERKRYGINGSPROSEDURES VIR  DIE 

HANTERING VAN ’N NOODGEVAL: DRINGENDE HERSTEL VAN E LEKTRIESE 
HOOGSPANNING MEETEENHEID (8/2/2/1)  

 
Gedurende September 2012 het die hoogspanning meeteenheid wat die 
elektrisiteitsverbruik van Roelcor vir rekeningdoeleindes meet, gefaal wat veroorsaak het 
dat die maksimumaanvraag en energieverbruik te laag geregistreer het. Dit sou ‘n 
voortdurende finansiële verlies meegebring het aangesien daar geen bewys was van die 
werklike verbruik nie. Verder het die uitsetspanning van die foutiewe eenheid ook verhoog 
wat verdere beskadiging van gepaardgaande toerusting kon veroorsaak het. Ten einde 
die finansiële verlies en moontlike verder skade te beperk is daar onverwyld na 
vasstelling en ontvangs van ‘n kwotasie van Power Transformers wat beskik het oor die 
nodige onderdele, voortgegaan met die uitvoering van die herstelwerk. ‘n 
Kragonderbreking is op Saterdag 6 Oktober 2012 in oorlegpleging met Roelcor gereël en 
die werk is suksesvol voltooi. 
 
BESLUIT 
 
(a) Dat kondonering verleen word vir die afwyking van die voorgeskrewe 

verkrygingsprosedures deur slegs een kwotasie te oorweeg met die dringende 
noodherstel van ’n foutiewe hoogspanning meeteenheid ten einde finansiële 
verliese en moontlike verdere skade te beperk; 

 
(b) Dat kennis geneem word dat die uitgawe R30 575.00 (BTW uitgesluit) beloop 

wat teen posnr. 833430000284 vir netwerk instandhouding finansier is; 
 

(c) Dat in terme van Klousule 36(2)  van die Voorsieningskanaalbestuursbeleid, die 
geval met rede as nota by die betrokke finansiële state waar van toepassing, 
ingesluit word. 

 
 7.12 AFWYKING VAN VOORGESKREWE VERKRYGINGSPROSEDURES: OP GRADERING 

VAN ’N TELKOMLYN BANDWYDTE VIR E-POS (8/2/2/1)   
 
  Daar is vir 2012/2013 in die bedryfsbegroting toegelaat (posno. 115452001994) vir die 

opgradering van die bandwydte van die bestaande 128 kBit/sekonde Telkom lyn wat 
gebruik word vir e-pos na ‘n 1 Mbit/sekonde Telkom Diginet Link.  Die opgradering sal 
probleme wat ondervind word met die beperkte bandwydte van die bestaande lyn vir die 
stuur van epos verminder en vertraging vermy wanneer groot volumes inligting afgestuur 
moet word.  Alhoewel ander diensverskaffers ook kan kwoteer vir ‘n Telkom Diginet lyn 
word die diens in elk geval deur Telkom gelewer en is tans die enigste diensverskaffer. 
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  BESLUIT 
 

(a) Dat kondonering verleen word vir die afwyking van die voorgeskrewe 
verkrygingsprosedures deur die kwotasie van Telkom as alleenverskaffer van 
Diginet  lyne te aanvaar vir die opgradering van ’n bestaande Telkom lyn; 

 
(b) Dat kennis geneem word dat die maandelikse koste vir die Diginet Link volgens 

die kwotasie van Telkom R8 161.26 (BTW uitgesluit) gebaseer op ‘n 
kontraktermyn van 36 maande beloop plus ‘n eenmalige installeringskoste van 
R2 394.00. (BTW uitgesluit) Daar is voldoende begroot in die 2012/13 
bedryfsbegroting onder pos nr. 115452001994 vir die uitgawe wat ook in die 
meerjarige bedryfsbegroting opgeneem sal word; 

 
(c) Dat in terme van Klousule 36(2)  van die Voorsieningskanaalbestuursbeleid, die 

geval met rede as nota by die betrokke finansiële state waar van toepassing, 
ingesluit word. 

 
 7.13 AFSKRYWING VAN SKULD – DEERNISHUISHOUDINGS – SEPTMB ER 2012  
  (R381 118.73) 
 
  ’n Skedule met die besonderhede van verbruikers wat “Equitable Share” ontvang en nog 

steeds uitstaande diensterekeninge het, is met die sakelys gesirkuleer. Alle moontlike 
stappe is deur die Kredietbeheerafdeling toegepas om die skuld in te vorder, sonder 
enige sukses. Die verbruikers is ook nie finansieël in staat om die rekeninge te vereffen 
nie.   

 
  BESLUIT 
 

(a) Dat die Uitvoerende Burgermeesterskomitee goedkeuring verleen dat die bedrag 
van R381 118.73 soos per aangehegte skedule afgeskryf word as 
oninvorderbaar; 

 
(b) Dat, indien dit vanaf datum van hierdie goedkeuring aan die lig kom dat ‘n 

gedeelte van die skuld of die totale skuld van ‘n debiteur nie korrek sou wees nie, 
of dat enige inligting wat op datum van afskrywing nie aan die Uitvoerende 
Burgermeesterskomitee bekend was wat daartoe sou lei dat die komitee die 
voorgelegde skuld nie vir afskrywing sou oorweeg nie, die Uitvoerende 
Burgermeesterskomitee die reg voorbehou om die skuld weer terug te skryf na 
die betrokke debiteur en dat die nodige stappe geneem sal word om die skuld in 
te vorder; 

 
(c) Dat, indien ‘n eiendom op welke wyse ookal vervreem sou word, die Raad die 

reg voorbehou om uitklaring op die betrokke eiendom te weerhou en die bedrae 
afgeskryf eers in te vorder, alvorens uitklaring op die betrokke eiendom gegee 
sal word. Ten einde uitvoering aan hierdie besluit te gee, is ‘n register by die 
eiendomsbelastingafdeling ingestel waarin gekontroleer word of daar ten opsigte 
van die betrokke uitklaring vir die voorafgaande twee jaar voor uitklaring, enige 
afskrywing was, en dat indien wel,  die afgeskryfde bedrag met die uitklaring 
verhaal word;  

 
(d) Dat verder goedkeuring verleen word dat lopende heffings wat nie by die 

bestaande lys bygewerk is nie, vanweë die tydsverloop van wanneer die 
administratiewe proses van genoemde afskrywingslys begin is en die tydperk 
daarna, ook deel van die afskrywings sal wees, onderhewig daaraan dat die 
Kredietbeheerafdeling oortuig is dat die nuwe skuld onder dieselfde 
omstandighede ook oninvorderbaar is; 

  
(e) Dat die werklike bedrag afgeskryf, nadat hierdie voorlegging aan die Uitvoerende 

Burgemeesterskomiteee gemaak was, weer tydens die volgende Uitvoerende 
Burgemeesterskomiteevergadering voorgelê sal word. 

 
(f) Dat enige BTW op dienste gehef op die gebruiklike manier vanaf die Ontvanger 
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van Inkomste teruggeëis word. 
  

 (g)         Dat die Kredietbeheerafdeling persoonlike besoeke aan elke “Equitable Share” 
huishouding bring ten einde die afskrywing te verduidelik en die implikasie van 
toekomstige verpligtinge van ”verantwoordelike verbruikers” aan hulle duidelik te 
maak, veral betreffende oormaat water. 

 
 AANBEVEEL VERDER 
 
 Dat daar ‘n ondersoek geloods word om die vier loodgieters wat onder die Siviele 
 Ingenieursdepartement werksaam is, na die Kredietbeheerafdeling oor te plaas ten einde 
 slegs te fokus op die waterkwessies.  

 
 7.14 AFSKRYWING: SLEGTE SKULD – SEPTEMBER 2012 (R8 2 257.08) 

  
‘n Skedule met die besonderhede van slegte skuld en skuld wat oninvorderbaar is, is met 
sakelys gesirkuleer. Alle moontlike stappe is deur die Kredietbeheerafdeling toegepas om 
die skuld in te vorder, sonder enige sukses.  

 
 BESLUIT 
  

(a) Dat die Uitvoerende Burgermeesterskomitee goedkeuring verleen dat die bedrag 
van R82 257.08 soos per aangehegte skedule afgeskryf word as oninvorderbaar; 

  
 (b) Dat, indien dit vanaf datum van hierdie goedkeuring aan die lig kom dat ‘n 

gedeelte van die skuld of die totale skuld van ‘n debiteur nie korrek sou wees 
nie, of dat enige inligting wat op datum van afskrywing nie aan die Uitvoerende 
Burgermeesterskomitee bekend was, wat daartoe sou lei dat die komitee die 
voorgelegde skuld nie vir afskrywing sou oorweeg nie, die Uitvoerende 
Burgermeesterskomitee die reg voorbehou om die skuld weer terug te skryf na 
die betrokke debiteur en dat die nodige stappe geneem sal word om die skuld in 
te vorder; 

 
(c) Dat, indien ‘n eiendom op welke wyse ookal vervreem sou word, die Raad die 

reg voorbehou om uitklaring op die betrokke eiendom te weerhou en die bedrae 
afgeskryf eers in te vorder, alvorens uitklaring op die betrokke eiendom gegee 
sal word. Ten einde uitvoering aan hierdie besluit te gee, is ‘n register by die 
eiendomsbelastingafdeling ingestel waarin gekontroleer word of daar ten opsigte 
van die betrokke uitklaring vir die voorafgaande twee jaar voor uitklaring, enige 
afskrywing was, en dat indien wel, die afgeskryfde bedrag met die uitklaring 
verhaal word; 

 
(d) Dat verder goedkeuring verleen word dat lopende heffings wat nie by die 

bestaande lys bygewerk is nie, vanweë die tydsverloop van wanneer die 
administratiewe proses van genoemde afskrywingslys begin is en die tydperk 
daarna, ook deel van die afskrywings sal wees, onderhewig daaraan dat die 
Kredietbeheerafdeling oortuig is dat die nuwe skuld onder dieselfde 
omstandighede ook oninvorderbaar is; 

 
(e) Dat die werklike bedrag afgeskryf, nadat hierdie voorlegging aan die Uitvoerende 

Burgemeesterskomiteee gemaak was, weer tydens die volgende Uitvoerende 
Burgemeesterskomiteevergadering voorgelê sal word; 

 
(f) Dat enige BTW op dienste gehef op die gebruiklike manier vanaf die Ontvanger 

van Inkomste teruggeëis word. 
 
 

 
(GET) T E VAN ESSEN 
UITVOERENDE BURGEMEESTER  


