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ONDERWERP: A: GOEDKEURING VAN DIE MEERJARIGE KAPITAAL- EN BEDRYFS-

BEGROTINGS VIR 2015/2016, 2016/2017 EN 2017/2018 

 

  

1. WETGEWENDE RAAMWERK 
 

1.1 Die goedkeuring van die begroting moet beoordeel word ingevolge die wetgewende 
raamwerk en moet daar dus spesifiek gelet word op die volgende bepalings: 

 
1.2 Artikel 16(2) : MFMA 
 "... die Burgemeester van die munisipaliteit moet die jaarlikse begroting  ten minste 90 

dae voor die aanvang van die begrotingsjaar by ‘n raadsvergadering ter tafel lê. 
 
1.3 Artikel 24(1) : MFMA 
 "Die raad van ‘n munisipaliteit moet ten minste 30 dae voor die aanvang van die 

begrotingsjaar goedkeuring van die jaarlikse begroting oorweeg." 
 
1.4 Artikel 160(3)(a) Grondwet    

“Dat die meerderheid Munisipale Raadslede teenwoordig moet wees voordat stemming 
geneem word oor enige saak.” 
 
 

2. DOKUMENTASIE 
  

2.1 KAPITAAL- EN BEDRYFSBEGROTINGS 
 

Aangeheg (onder aparte omslag – Aanhangsel A: 2015/16 – 2017/18 Final Budget & 
Supporting Documentation) is die Kapitaal- en Bedryfsbegroting vir 2015/16 soos 
opgestel deur die Direkteur: Finansiële Dienste, sowel as die Meerjarige Kapitaal- en 
Bedryfsbegrotings vir 2016/17 en 2017/18. 

 
2.2 BEGROTINGSFORMATE EN MEDIUM TERMYN INKOMSTE EN UITGAWE 

RAAMWERK VIR 2015/16 
 
 Aangeheg (onder aparte omslag – Aanhangsel B: A-Schedules: 2015/16 – 2017/18 

en Annexure C: Budget Report: 2015/16 – 2017/18) is die begrotingsformate soos 
voorgeskryf deur MFMA Omsendskrywe No 74 en 75 ingevolge die regulasies.  Let 
wel:  Die A-skedules sluit nie departementele koste in nie. 

 
2.3 UITSTAANDE DEBITEURE 
  
 Bladsye 71-77 van Aanhangsel A bevat die uitstaande debiteure (150 dae en ouer) 

soos op 31 Maart 2015. 
 
2.4 BELEGGINGS EN EKSTERNE LENINGSREGISTER 
 
 Bladsye 79-81 van Aanhangsel A bevat die Beleggings- en Eksterne leningsregister 

soos op 31 Maart 2015. 
 
2.5/... 
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2.5 BEGROTINGSVERWANTE VERORDENINGE EN BELEIDE 

 
Die begrotingsverwante verordeninge en beleide wat tesame met die 90 dae begroting 
in die Raad ter tafel gelê was, word aangeheg hierby (onder aparte omslag) as 
Aanhangsel D.  Dit sluit in, onder andere – 

 die Eiendomsbelastingverordening en –beleid; 

 die Tariefverordening en –beleid; en 

Die konsep verordeninge en beleide is as deel van die Raad se 90 dae begroting 
goedgekeur, met veranderings wat slegs ten opsigte van die Eiendomsbelasting- en 
Tariefverordeninge en –beleide aangebring is.  Finale goedkeuring van die 
verordeninge wat effek moet gee aan die Eiendomsbelasting- en Tariefbeleide, word 
elders op die sakelys mee gehandel, in terme van die voorgeskrewe prosesse. 
 
Die Kredietbeheer en Skuldinvorderingsverordeninge en beleid het onveranderd gebly.  
Nuwe wysigings hieraan word in die sakelys van die gewone raadsvergadering 
aangespreek, om die voorgeskrewe publieke deelnameproses te deurloop alvorens 
sodanige wysigings geïmplementeer mag word. 

 
 

3. KOMMENTAAR ONTVANG OP DIE GOP EN BEGROTING 
 

3.1  Skrywe ontvang vanaf die Yzerfontein Inwonersvereniging gedateer 16 Maart 2015 
   ..................................................................................................................... Aanhangsel E 
3.1.1 Skrywe ontvang vanaf die Yzerfontein Inwonersvereniging gedateer 28 April 2015 
   ................................................................................................................... Aanhangsel E1  
 
3.2  Skrwye ontvang vanaf die African National Congress, Conniff January-tak, Riebeek-Wes 

gedateer 28 April 2015 ................................................................................ Aanhangsel F 
 
3.3  Skrywe ontvang vanaf die Gemeenskapskomitee, Riebeek-Kasteel gedateer 28 April 

2015  ........................................................................................................... Aanhangsel G 
 
3.4  Kommentaar vanaf Swartland Munisipaliteit op insette ontvang vanaf die publiek 
   .................................................................................................................... Aanhangsel H 
  
3.5  LGMTECH 3 Evalueringsverslag: Begroting en GOP-analise (vir kennisname) 
   ...................................................................................................................... Aanhangsel I  

 
 

4. KOMMENTAAR VAN DIE DIREKTEUR: FINANSIëLE DIENSTE 
 

(a) Dit is met groot kommer dat die Raad kennis moet neem van die moontlikheid dat in die 
nabye toekoms, Weskus Distriksmunisipaliteit dalk van hul waterinfrastruktuur sal moet 
oordra na Swartland en die ander twee B-munisipaliteite (Bergrivier en Saldanhabaai). 
Die twee grootste bekommernisse wat kan ontstaan met die instemming van die 
bankinstellings, is die oordrag van 'n eksterne lening vanaf WKDM aan Swartland, ten 
bedrae van R70 miljoen en toekomstige implikasies van die instandhouding van 
daardie oorgeplaasde bates (infrastruktuur). 

 
 ‘n Groot kommer is dat die scenario hierbo, Swartland se vermoë verswak om lenings 

op te neem vir toekomstige kapitaalprojekte. Die Burgemeester en die Munisipale 
Bestuurder – as verteenwoordigersvan Swartland op die watermoniteringskomitee - is 
egter tans nog in gesprek met WKDM en die ander twee B-munisipaliteite (Bergrivier en 
Saldanha) om die pad vorentoe in hierdie verband te bespreek.  

  
(b) Dat, as gevolg van onvoldoende fondse, geen voorsiening gemaak kon word vir die 

delgingstekort met betrekking tot die oorvleueling van die delging van lenings na 
eksterne banke en die lewensduur van bates nie; 

 
(c) Dat kennis geneem word van die toenemende styging in personeelkostes soos volg: 

 

 ten aansien van alle werknemers, uitgesluit die Munisipale Bestuurders en artikel 
56-aanstellings, ‘n verhoging gebaseer op die VPI van 4.4% plus 1% = 5.4%. 
Onderhandelinge is tans nog in proses en die verhoging is nog nie bekend vir die 
volgende drie jaar nie. Daar is egter voldoende begroot. 
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4./... 

 
Die meerjarige Bedryfsbegroting wat deur die Raad Mei 2014 goedgekeur was 
t.o.v die 2015/16 Salarisbegroting, is as riglyn gebruik waar binne die gewone 
salarisverhogings asook TASK gefinansier word. In kort, kom dit daarop neer dat 
TASK geen addisionele finansiële las op die munisipale begroting meebring nie. 
Besparings soos bewerkstellig in die 2015/16 finansiële jaar is nou ge-oormerk 
vir die implimentering van TASK. 
 

 ten aansien van die verminderde Bystand en Oortyd wat tydens die 90 dae 
begroting aan die Raad in konsep voorgelê was, word die status quo behou. 
Indien die begroting in die praktyk nie realiseer a.g.v buitengewone nood 
omstandighede nie, sal die nodige in heroorweging gebring word ten aansien van 
die beperkinge wat geplaas word teen die agtergrond van die MFMA (Art.28). In 
die lig van voormelde, sal daar virement toegepas moet word t.o.v besparings op 
daardie tydstip. 

 
(d) Met verwysing na Hoofstuk 7 van die GOP, waar dit duidelik aangedui word van 

Swartland se goeie voorneme om sy infrastruktuur in stand te hou; is dit nou duidelik 
dat as gevolg van 'n gebrek aan kontant, dat baie min voorsiening vir die vervanging 
van roerende bates soos voertuie en toerusting vir ten minste die volgende drie jaar 
beskikbaar gestel kan word. Nodeloos om te sê, die Direkteur van Finansies en 
Begrotingkantoor het individueel die begrotingsversoeke per lyn item hersien wat deur die 
Direktorate ingedien en is daar geen luukshede in hierdie voorgestelde begroting nie. 

 
 

5. AANBEVELING  
 

A:  ADMINISTRATIEWE KOMMENTAAR OP DIE KOMMENTAAR WAT ONTVANG IS 
TEN AANSIEN VAN DIE 2015/2015 GOP EN BEGROTING 

 
(1) TEN AANSIEN VAN YZERFONTEIN INWONERSVERENIGING SE SKRYWE 

GEDATEER 16 MAART 2015 EN 28 MEI 2015 
 

1. Formaat van Begroting 
 Dat kennis geneem word dat die versoek van YIV t.o.v. die insluiting van koste 

van verkope en depresiasie in tabelle wat tans slegs netto surplus of tekorte 
weergee aangaande die basiese dienste en dat dit reeds in die A-skedule 
asook begrotingsverslag geakkommodeer word.  

 
2. Inligtingsvergadering 

(i) Dat kennis geneem word van die versoek, en dat die kapitaalbesteding 
wel per dorp aangetoon kan word, maar nie die bedryfsbesteding nie.  
Lg. sal wel later deur SCOA (Standard Chart of Accounts) aangespreek 
word; 

(ii) Dat verder kennis geneem word van die versoek vir langer vraetyd 
tydens die inligtingsvergadering en sal gepoog word om dit te 
akkommodeer. 

 
3.1 Eiendomsbelasting 

(i) Dat daar kennis geneem word van die besorgdheid van die YIV 
aangaande geringe kapitaalbesteding in Yzerfontein, maar dat dit as 'n 
gegewe beskou word dat belastingbetalers die minder bevoorregtes 
moet kruissubsidieer met die voorsiening van basiese dienste as 'n 
basis vir die prioritisering van kapitaalprojekte; 

(ii) Dat daar verder kennis geneem word dat kundiges vanuit die 
eiendomsmark betrek word, ten einde die korrektheid van eiendomme 
soos vervat in die Algemene Waardasie ‘n mening oor uit te spreek. 

(iii) Dat die korting van R100 000 op alle eiendomme nie geïmplementeer 
kan word nie, aangesien die Raad steeds dieselfde inkomste uit 
eiendomsbelasting moet verkry, en die las net na 'n volgende kategorie 
verskuif word, wat reeds belas word met die inkrementele glyskale soos 
van toepassing op water en elektrisiteit.  Dat daar verder kennis 
geneem word, dat die Direkteur: Finansiële dienste die finansiële 
implikasie met verwysing na die R100 000 korting aan die YIV sal 
voorsien; 
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 A(1)3.1/... 

(iv) Dat die Raad, weens finansiële beperkings, volstaan met die korting 
van R200 000 aan pensioenarisse en dat geen ander toegewing 
oorweeg word nie; 

(v) Dat daar kennis geneem word van die vergelyking met die 
eiendomsbelastingstarief van Mosselbaai Munisipaliteit, maar indien die 
eiendomsbelastingstarief verminder word, sal ander dienstetariewe 
moet verhoog om dieselfde inkomste te genereer en word daar dus 
volstaan met die voorgestelde eiendomsbelastingstariewe van 
toepassing op die onderskeie kategorieë. 

 
3.2 Watertarief 

(i) Dat kennis geneem word van die versoek van die YIV om 'n basiese 
tarief op alle eiendomme te hef, en nie slegs op onbeboude erwe nie, 
aangesien lg. as onregverdig beskou word.  Dit is egter die 
uitgangspunt dat eienaars deur die beskikbaarheidsgelde aangemoedig 
moet word om erwe te ontwikkel sodat die Raad die volle heffings op 
die eiendom kan bekom; 

(ii) Dat daar verder kennis geneem word dat daar met ingang van 1 Julie 
2015 begin sal word om die 10kl gratis water aan deernishoudings 
jaarliks te verminder met 1kl tot die perk van 6kl en die 6kl gratis water 
aan residensiële huishoudings jaarliks met 1kl te verminder tot op 0kl 
ten einde die tekort op die waterdiens aan te spreek. 

 
3.3 Vullisverwydering 
 
 Dat daar volstaan word met die kommentaar elders in die verslag. 
 
3.4 Riolering 

(i) Dat kennis geneem word van die versoek van die YIV om 'n basiese 
tarief op alle eiendomme te hef, met 'n bykomende tarief vir 
diensgebruikers, ongeag hoe die munisipaliteit riool vervoer.  Verder, 
dat daar kennis geneem word dat Overstrand se tarief as basis 
voorgestel word waar daar geen onderskeid getref word tussen spoel- 
en suigtenkriole nie; 

(ii) Dat daar nie 'n tarief vir die sypelrioolstelsel vir die 2015/16 finansiële 
jaar oorweeg word nie; 

(iii) Dat 'n kosteverhalende tarief gehef sal word op alle erwe waar 'n 
riooldiens beskikbaar is; 

(iv) Dat 'n toegewing gemaak sal word vir die 3de rioolsuigpomping teen 
geen koste waar die rioolsuigpomping oor paasnaweek of gedurende 
skoolvakansies (skoolvakansies soos van toepassing in die RSA), 
aangevra word.  Waar 'n 4de rioolsuigpomping in dieselfde maand 
versoek word, sal sodanige rioolsuigpomping teen werklike koste gehef 
word i.t.v. die Raad se tariewebeleid. 

(v) Dat kennis geneem word dat indien enige rioolsuigpomping, ongeag 
die toegewing, na gewone kantoorure versoek word, 'n addisionele 
toeslag gehef sal word i.t.v. van die Raad se tariewebeleid; 

(vi) Dat verder kennis geneem word dat die Departement: Siviele 
Ingenieursdienste opdrag gegee is om die gemeenskaplike tenk se nie-
heffings te ondersoek, welke handeling ook as n prestasie indikator in 
die presasiebestuurstesel ingesluit moet word. 

 
3.5 Tariewe: Algemeen 
 Dat daar kennis geneem word van die teenstrydigheid i.t.v. die toepassing van 

die Beleid teenoor wat in die praktyk geskied met verwysing daarna deur YIV 
dat verbruikers vir 'n diens moet betaal in ooreenstemming met die gebruik van 
die diens, en sal die munisipaliteit die bewoording van die artikel 2(c) hersien – 
verwys Tariewebeleid elders in die sakelys. 

 
4. Kapitaal- en bedryfsbesteding 
 
4.1 Verkeer en parkering by Spar 
 Dat daar kennis geneem word van die volledige kommentaar in die verslag en 

dat daar 'n bedrag van R2,500,000 in die 2015/16 finansiële jaar begroot is vir 
die projek: Yzerfontein, Streets, Parking Area & Pavements (Buitekant 
Street/HP215). 
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4.2 Plavei of teer van sypaadjies / ook voor Beaches Restaurant 
 Dat daar kennis geneem word dat die afskaling van die projek m.b.t. die 

opgradering van die interseksie by SPAR 'n geleentheid bied om oorweging 
aan die sypaadjie-projek te gee, maar sal dit afhang of daar enige fondse 
beskikbaar is na die konstruksies van die nuwe parkeerarea by SPAR, sowel 
as die toegangspad na mnr Frik Weyers. 

 
4.3 Rehabilitasie van die plankiespad in Pearl Bay 
 Dat daar kennis geneem word van hierdie behoefte, en sal daar eers 'n 

kosteberaming gedoen moet word.  Daarna sal bepaal moet word of daar 
fondse in die bedryfsbegroting vir hierdie tipe werk beskikbaar is.  

 
4.4 Teer van Volstruislaan 
 Dat daar gedurende die 2015/16 begroting, afhangende van die kostes van die 

nuwe parkeerarea by Spar, oorweging daaraan verleen word om Volstruislaan 
se beplanning te doen.  Dit is egter 'n kapitaalprojek wat moet meeding met 
ander basiese dienste.   

 
4.5 Parkering, erf 495 as moontlikheid 
 Dat daar volstaan word met die kommentaar elders in die verslag. 
 
4.6 Openbare toilette, mobiele toilette het sake verbeter, maar 'n permanente 

oplossing is nodig – veral by Pearl Bay 
(i) Dat kennis geneem word van die kommentaar en hoë kostes t.o.v. die 

oprigting van permanente toilette in die verslag; 
(ii) Dat daar verder kennis geneem word van die kommentaar t.o.v. die 

sukses met die gebruik van tydelike toilette met 'n handewasbak, 
vloeibare seep en toiletpan gedurende die 2014/15 feesseisoen en dat 
daar voortaan van tydelike toilette gebruik gemaak sal word. 

 
5. Depresiasie 
 Dat daar volstaan word met die kommentaar elders in die verslag. 
 
6. Salarisse 
 Dat daar volstaan word met die kommentaar elders in die verslag. 

 
(2) ANC CONNIFF JANUARY TAK, RIEBEEK-WES – MEMORANDUM ONTVANG 

GEDATEER 28 APRIL 2015 
 

1. Behuising 
Dat daar kennis geneem word van die kommentaar elders in die verslag, en dat 
die gedeelte grond nie die kapasiteit het om meer huise te vestig nie.  Verder is 
die befondsing wat jaarliks ontvang word nie voldoende om meer huise in 
Riebeek-Wes, sowel as in ander dorpe te bou nie. 

 
2. Ontspanningsgeriewe 

(i) Dat die ophef van die moratorium op die gebruik van die Riebeek-Wes 
Stadsaal nie op hierdie stadium oorweeg word nie, vir die redes soos 
voorgehou in die kommentaar elders in die verslag; 

(ii) Dat daar kennis geneem word dat die bou van 'n saal by die rugbyvelde 
tans ondersoek word as 'n alternatief, en dat daar gepoog sal word om 
eksterne befondsing/borgskappe vir hierdie doel te bekom. 

 
3. Rekreasiesentrum 

(i) Dat daar kennis geneem word dat erf 106, Riebeek-Wes die eiendom 
van die Departement van Openbare Werke is en dat die behoefte van 
die Riebeek-Wes gemeenskap aan die betrokke departement 
gekommunikeer sal word. 

 
4. Sportgronde 

(i) Dat daar volstaan word met die kommentaar elders in die verslag; 
(ii) Dat daar verder kennis geneem word dat dit reeds 'n prioriteit op die 

Areaplan van Wyk 3 is. 
 
5./... 
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5. Opgradering van strate 
Dat kennis geneem word van die kommentaar elders in die verslag en dat die 
opgradering van slegs Appollis- en Adamstraat in die 2015/2016 finansiële jaar 
sal geskied. 
 

6. Begraafplaas 
(i) Dat daar kennis geneem word dat daar tydens 'n vergadering met die 

Begrafnisondernemingsforum op 4 Mei 2015 ooreengekom is dat daar 
van tydelike toilette tydens begrafnisse gebruik gemaak sal word en dat 
'n tarief vir hierdie doeleindes vasgestel sal word; 

(ii) Dat daar kennis geneem word dat die Munisipaliteit tans in proses is om 
sy Meesterplan t.o.v. begraafplase te hersien en dat die inligting aan die 
wyksraadslede beskikbaar gestel sal word. 

 
(3) GEMEENSKAPSKOMITEE, RIEBEEK KASTEEL – SKRYWE GEDATEER 28 APRIL 

2014 
 

1. Gemeenskapsaal in Esterhof 
(i) Dat daar volstaan word met die kommentaar elders in die verslag; 
(ii) Dat daar kennis geneem word dat hierdie projek as die belangrikste 

prioriteit in die Areaplan van Wyk 12 opgeneem is, maar jaarliks moet 
meeding met ander diensleweringsprioriteite. 

 
2. Biblioteek in Esterhof 
 Dat kennis geneem en daar volstaan word met die kommentaar elders in die 

verslag. 
 
3. Huise 

Dat daar kennis geneem word van die kommentaar elders in die verslag, en dat 
die behoefte na die Areaplan van Wyk 12 verwys word vir oorweging. 

 
4. Opgradering van paaie 
 Dat daar kennis geneem word van die behoefte, maar dat daar geen 

opgradering van strate in Riebeek Kasteel vir die 2015/16 finansiële jaar beplan 
word nie. 

 
5. Opgradering van sportgeriewe 

 Dat daar volstaan word met die kommentaar elders in die verslag. 
 
 

B:  GOEDKEURING VAN DIE AANPASSING OP DIE 2014/2015 AANSUIWERINGS-
BEGROTING 

 
(a) Dat kennis geneem word dat die begrote inkomste vermeerder het met bykomende 

toekennings ontvang, naamlik: 
 

 R6 000 000 vanaf Departement van Energie 

 R204 528 vanaf Departement van Menslike Nedersettings vir Rampbestuur 
 

(b) Dat die Raad kennis neem van die impak van voormelde op die - 
 

Bedryfsbegroting 
Die begrote bedryfsuitgawes het verhoog met die R 204 528 vir Rampbestuur waarvan die 
befondsing ontvang is en die begrote bedryfsinkomstes verhoog dienooreenkomstig met 
R6 204 528. 
 
Kapitaalbegroting 
Die begrote kapitaaluitgawes het verhoog met die R 6 000 000 wat ontvang is vanaf 
Departement van Energie.  

 
  
C:/... 
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C: GOEDKEURING VAN DIE MEERJARIGE KAPITAAL EN BEDRYFSBEGROTINGS 
VIR 2015/2016; 2016/2017 EN 2017/2018 

 
(a) Dat die meerjarige Kapitaal- en Bedryfsbegroting goedgekeur word, onderskeidelik ten 

bedrae van:  
 
     Histories:           Tans: 
 

(1) Kapitaalbegroting  : 2014/2015 R   81 073 971 R   

 Aansuiwerings Kapitaalbegroting 1      : 2014/2015 R    R 107 495 708
 Aansuiwerings Kapitaalbegroting 2      : 2014/2015 R    R 113 495 708
 90 Dae Konsep  : 2015/2016 R    R   93 325 408 
 30 Dae Finaal  : 2015/2016 R    R   92 885 408 
    : 2016/2017 R    R   93 451 119

    : 2017/2018 R      R   91 633 472 
 
 

(2) Bedryfsbegroting :  
 Inkomste  : 2014/2015 R 477 648 231  R 

 Aansuiwerings Inkomstebegroting 1 : 2014/2015 R R 543 239 243 
 Aansuiwerings Inkomstebegroting 2 : 2014/2015 R R 549 443 771
 90 Dae Konsep : 2015/2016 R  R 565 422 353 
 30 Dae Finaal : 2015/2016 R  R 564 444 651
   : 2016/2017 R R 607 896 882 

   : 2017/2018 R R 664 858 051 
 
 
 Uitgawe  : 2014/2015 R 508 577 747  R

 Aansuiwerings Uitgawebegroting 1 : 2014/2015 R R 558 781 947   
 Aansuiwerings Uitgawebegroting 2 : 2014/2015 R R 558 986 475   
 90 Dae Konsep : 2015/2016 R  R 573 391 198
 30 Dae Finaal : 2015/2016 R R 579 331 647 

  : 2016/2017 R R 619 940 026 

  : 2017/2018 R R 667 492 911 
 
 

Surplus/Tekort : 2014/2015         - R  30 929 516   R

 Aansuiweringsbegroting 1 : 2014/2015 R      -R 15 542 704  
 Aansuiweringsbegroting 2 : 2014/2015 R      -R  9  542 704
 90 Dae Konsep : 2015/2016 R  -R   7 968 844
 30 Dae Finaal : 2015/2016 R -R 14 886 996 
   : 2016/2017 R -R 12 043 144 

   : 2017/2018 R -R   2 634 860 

 
 

(b) Dat kennis geneem word van die aanpassings wat plaasgevind het tussen die 90- en 30dae 
begroting soos volledig uiteengesit word in Aanhangsel J;  

 
(c) Dat daar volstaan word met die voorgestelde elektrisiteitstariewe wat tydens  

26 Maart 2015 aan die Raad voorgelê was, in afwagting op die finale goedkeuring deur NERSA 
en die afkondiging van die moontlike bykomende verhoging op die reeds goedgekeurde 12.20% 
en heffing van R0.02/kWh deur die Nasionale Minister van Finansies na afloop van 15 Mei 2015; 

 
(d) Dat die Raad spesifiek let op die wysigings in die riooltarief, naamlik –  

 dat daar vanaf 2015/16 beskikbaarheidsfooie op alle erwe gehef word, ook dié wat voorheen 
slegs vir rioolsuigpompings betaal het, uitgesluit sypelriool; 

 dat daar ‘n dringende ondersoek gedoen word na sypelriole, veral in Yzerfontein, asook waar 
erwe gekoppel is aan 'n gemeenskaplike riooltenk.  Tans lewer hierdie erwe geen bydrae tot 
die inkomste t.o.v. riooldienste nie, en dat die opdrag as 'n KPI aan die Direkteur: Siviele 
Ingenieursdienste opgedra word; 

   
(e) Dat die Raad kennis neem dat die gemiddelde verhoging op huishoudings vir die 2015/2016 

finansiële jaar tussen 9% en10% sal beloop; 
 
(f) Dat goedkeuring van die begroting geskied, met inbegrip van die volgende begrotingsverwante 

beleide – 
(i) Belastings;  
(ii) Tariewe;  
(iii) Projeksies van kontantvloei (nou deel van Begrotingsformate); 



 8 
 
C(f)/... 

(iv) Begrotingsverwante beleidsdokumente, met verwysing na Aanhangsel D, naamlik: 

 Kredietbeheer- en Skuldinvorderingsbeleid (onveranderd);  

 Tariefbeleid (gewysig as deel van begrotingsproses; die verordening word elders in 
die sakelys hanteer);  

 Eiendomsbelastingsbeleid (gewysig as deel van begrotingsproses; die verordening 
word elders in die sakelys hanteer);  

 Voorsieningskanaalbestuursbeleid (gewysig); 

 Virementbeleid (gewysig); 

 Kontantbestuur- en Beleggingsbeleid (onveranderd); 

 Nuwe beleide: Befondsing en Reserwe-, Skuld en Lening- en Langtermyn 
Finansiële Beplanningsbeleid – word in die sakelys van die gewone 
raadsvergadering hanteer; 

 
(g) Dat kennis geneem word dat die Bedryfsbegroting nie syfers insluit in terme van vaste- en 

werklike kapitaalbydraes en verkope van grond nie, ten einde die Direkteur: Finansiële Dienste 
in staat te stel om die tariewe met betrekking tot diensterekeninge te bereken;  

 
(h) Dat kennis geneem word van die salarisverhogings soos opgeneem in die begroting, naamlik –  

 ten aansien van die Munisipale Bestuurder en artikel 56-aanstellings, gebaseer op ‘n 
markverwante verhoging wat jaarliks deur ‘n professionele konsultant, Work Dynamics (PE 
Corporate Services) bepaal word. Die uitslag wissel tussen 7% - 7.27% met ‘n gemiddelde 
van 7.16%; 

 ten aansien van raadslede is daar voorsiening gemaak vir 'n 6% verhoging;  en 

 ten aansien van werknemers ‘n algemene verhoging van 7%; 
 
(i) Dat die Raad kennis neem dat die toewysing van betaling op diensterekeninge onveranderd 

bly, nl. dat oudste skuld eerste vereffen word volgens die reeds goedgekeurde volgorde van 
rente, eiendomsbelasting, dienste en diverse heffings; 
 

(j) Verder, dat die Raad goedkeuring verleen dat waar die laaste betaaldag van 
eiendomsbelasting en diensterekeninge op ‘n Saterdag, Sondag of Publieke vakansiedag val, 
alle betalings eers in berekening gebring word voordat die renteheffing vir laat betaling van die 
diensterekening gemaak word. 

 
(k) Dat daar met groot kommer kennis geneem word van die tekorte in die bedryfsbegroting, asook 

van die volgende kommerwekkende faktore met verwysing na die ingeslote kontantvloeistaat vir 
die huidige sowel as die daaropvolgende vier finansiële jare: 

 die risikofaktor vir kontantdekking vir bedryfsuitgawes wat in jaar 4 en jaar 5 laer daal as 
die norm wat tussen 4 en 2 behoort te wees; 
 

 die verwagte bedryfstekorte vir 2015/16, 2016/17 en 2017/18 wat onderskeidelik - R 
14 886 996, - R 12 043 144 en - R 2 634 860 sal beloop;  

 
(l) Dat die Raad kennis neem dat ‘n volledige Langtermyn Finansiële Plan wat strategieë sal 

bevat, tydens die November 2015 raadsvergadering voorgelê sal word met die oog op die 
opstel van die nuwe vierde generasie GOP (2017 - 2022); 

 
(m) Dat die Direkteur: Finansiële Dienste voldoen aan die vereistes van die begrotings-

dokumentasie ten opsigte van verslagdoening aan die Provinsiale- en Nasionale Tesourie; 
 

(n) Dat die meerjarige begroting na die direktoraat Ontwikkelingsdienste verwys word om te 
evalueer of die kapitaalprojekte wat daarin vervat word enige gelyste aktiwiteit ingevolge NEMA 
behels ten opsigte waarvan omgewingsmagtiging vereis word. 
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