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Ngwathe munisipaliteit se begroting vir die 2020/2021 jaar is op Vrydag 26 Junie 2020 tydens ’n virtuele 
raadsvergadering goedgekeur. Tariewe vir die jaar styg oor die algemeen matig met koerse van 4,5% vir rioolgelde, 
vullisverwyderingsgelde en erfbelasting. Watertariewe styg met 6,6% en elektrisiteit met ’n voorgestelde 6,24%. 
Elektrisiteits-tariefverhogings moet egter deur die nasionale reguleerder, Nersa, goedgekeur word voordat dit 
geïmplementeer kan word. Die nuwe tariewe tree op 1 Julie, wanneer die nuwe boekjaar begin, in werking.
Uit publieke oord was heelwat besware teen die voorgestelde tariefverhogings deur die munisipaliteit ontvang. 
Baie daarvan was gemik teen die salarisverhogings wat onlangs vir raadslede en senior bestuurders goedgekeur 
was, ten spyte van teenstand deur die Vryheidsfront en DA raadslede. Ander beswaarmakers meen geen 
tariefverhogings behoort goedgekeur te word voordat die gehalte van dienslewering nie eers verhoog is nie. VF 
Plus raadslid Phillip van der Merwe het tydens die vergadering die besware uitgelig vir oorweging, maar die 
teenargument dat munisipale koste beslis ook deur inflasie beïnvloed word en derhalwe ook minstens met die 
inflasiekoers aangepas moet word, kon nie geïgnoreer word nie. 
Die munisipaliteit se grootste probleem bly daarin gesetel dat sy begrote inkomste nie realiseer nie. Kragdiefstal 
en wanbetaling vir ander dienste speel hier ’n enorme rol. Opposisiepartye was dit eens dat strenger maatreëls 
daargestel moet word om die invordering van inkomste te verbeter. Die Finansiële Komitee is dan ook opdrag 
gegee om ’n daadwerklike plan uit te werk en aan die Raad voor te lê met voorstelle en maatreëls om invordering 
van die begrote inkomste te verbeter.
Raadslid Phillip van der Merwe het verder voorgestel dat baie strenger maatreëls teen kragdiewe ingestel word. Dit 
behels onder andere dat ’n eerste oortreder se krag summier gesny sal word. Daar sal dan ’n skatting gedoen word 
van kragverbruik gedurende die diefstalperiode en die kragdief sal dit sowel as ’n boete en heraansluitingsfooi 
moet betaal voordat krag weer voorsien mag word. Daarbenewens moet ’n strafperiode van 30 dae eers verloop 
voordat heraansluiting gedoen sal word. In geval van ’n tweede oortreding is geskatte verbruik, ’n heelwat 
groter boete en die heraansluitingsfooi ook toepaslik, maar ’n strafperiode van 180 dae is dan van toepassing 
voordat heraansluiting sal geskied. Die voorstel is deur die Raad aanvaar en die Finansiële Komitee moet nou die 
wysiging van die tersake Bywet voorberei om uitvoering daaraan te gee.
Kortings op erfbelasting vir pensioenarisse is vir die jaar vasgestel op 100% vir gesinsinkomste van minder as R4 
200,00 per maand, 60% vir inkomste van R 4 201,00 tot R 4 660,00 per maand, 30% vir inkomste van R 4 661,00 
tot R 7 252,00 per maand en 15% vir inkomste van R 7 253,00 tot R 7 850,00 per maand. Om vir die korting te 
kwalifiseer moet pensioenarisse elke jaar tussen 1 Julie en 31 Augustus formeel daarvoor aansoek doen. 

NGWATHE BEGROTING GOEDGEKEUR

skokkende statistieke fisiese veilings 
in verledeVerskeie bekende handelsmerke word bankrot verklaar en baie groot ondernemings staar mislukking 

in die gesig onder die gewig van die nuwe kroonpandemie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die 
uitbraak op 30 Januarie 2020 as ’n krisis vir openbare gesondheid en ’n pandemie op 11 Maart verklaar. 
Suid-Afrika se nasionale inperkingsperiode het begin op 26 Maart en is dit sedertdien 15 weke waarin 
baie skuld gemaak is. Ons mense staar ŉ pandemie in die gesig wat nie beheer kan word nie en die 
tweede helfte van 2020 gaan ’n korporatiewe uitdaging wees. Hierdie jaar gaan oor oorlewing, maar 
diegene wat dit kan uitbuit, sal ook daarin slaag om ongeëwenaarde hoogtes te bereik hierdie jaar! 
Indien jy nog werk het, of steeds ’n suksesvolle besigheid bedryf, is daar baie om voor dankbaar te wees. 

Hier is hoekom:
1. Victoria’s Secret het bankrotskap verklaar.

2. Zara het 1 200 winkels gesluit.
3. La Chapelle het 4 391 winkels onttrek.

4. Chanel word gestaak.
5. Hermes word gestaak.

6. Patek Philippe het produksie gestaak.
7. Rolex het produksie gestaak.

8. Gold’s Gym het ’n aansoek ingedien om bankrot verklaar te word.
9. Die stigter van AirBnB het gesê dat as gevolg van die pandemie,  

12 jaar se insette binne 6 weke vernietig is.
10. Starbucks het aangekondig dat hul 400 winkels permanent sluit.

11. Prada het 127 winkels wêreldwyd gesluit.
12. Domino’s Pizza het 553 winkels wêreldwyd gesluit,  

met ’n verlies van $833 miljoen.
13. Anglo American - Suid-Afrika het meer as  

1 800 personeellede afgelê.
14. Flight Centre sluit 117 takke in Afrika.

15. Pentravel sluit 32 takke in Suid-Afrika.

Bron: The Mazatlan Post

Covid-19 het vir ewig die 
tradisionele manier van 
lewendige veilings verander en 
het die nuwe ‘normaal’ digitaal 
op besighede geforseer indien 
hulle winsgewend en relevant wil 
bly. Alhoewel landbouveilings 
tydens die inperking toegelaat is, 
moes die sektor ook innoveer en 
in aanlynveilings groei. Joff van 
Reenen was ’n spreker by die Suid-
Afrikaanse Instituut vir Afslaers 
(SAIA) se eerste aanlyn-webinaar 
om die implikasies van Covid-19 
op die afslaersbedryf te bespreek. 
“Covid-19 het gedoen wat ons 
maatskappy al tien jaar probeer 
bereik – dit het mense gedwing 
om virtuele veilings te probeer. 
As ons nou ons gehore ondervra, 
wil niemand uitsluitlik teruggaan 
na die ou manier van dinge doen 
nie. Aanlynveilingsplatforms het 
die perfekte plek geword om van 
sekere items in sekere markte 
ontslae te raak en ons glo dat hierdie 
deel van die afslaersbedryf sal 
groei,”sê Van Reenen. Facebook 
aanlynveilings het onlangs al 
meer algemeen geraak en aanlyn 
verkope het volgens ’n onlangse 
ondersoek oor die impak van die 
inperking op verbruikersgedrag 
in Suid-Afrika, ’n skerp toename 
getoon in Suid-Afrikaners wat 
aanlyn inkopies doen. Daar is nou 
37% meer mense wat nou koop as 
gevolg van die inperking en dalk 
ook weens die vrees om die virus 
op te doen. Afslaers wat nog nie 
aanlyn-tegnologie gebruik nie, 
is aangeraai om dit onmiddellik 
te doen en deel te word van die 
toekomstige groei van die bedryf. 
Namate nood aankope meer 
gereeld voorkom, sal die behoefte 
vir meer veilings in die komende 
maande toeneem. Aanlynveilings 
sal nie alle veilings kan vervang 
nie, aangesien baie kopers nog 
steeds hul aankope wil sien en 
ondersoek voordat hulle ’n finale 
aanbod maak. Hoewel foto’s en 
video’s van hoë gehalte moontlik 
voldoende is aan die vereistes, 
sal sommige kopers moontlik 
nie volgehoue vertrouehê in  
aanlynplatforms nie. Fisiese 
veilings sonder digitale 
komponente is ’n saak van die 
verlede in baie industrieë.
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