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SN: Strategische Nota

2020-2025
Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

Markt 14, 2290 Vorselaar

Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Financieel directeur: Cindy Martens

Prioritaire Inhoudstabel: SD10: SD1: Ruimte, omgeving en infrastructuur
SD1: Ruimte, omgeving en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.343.319 1.345.701 1.310.937 1.356.426 1.338.531 1.377.673

Ontvangsten 691.521 661.127 582.143 587.508 586.078 589.678

Saldo -651.798 -684.574 -728.794 -768.918 -752.453 -787.995

Investeringen
Uitgaven 1.653.366 843.685 2.453.050 244.500 0 150.000

Ontvangsten 260.665 345.275 1.575.650 25.000 0 0

Saldo -1.392.701 -498.410 -877.400 -219.500 0 -150.000

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: BD1: Een actief natuur- en milieubeleid
voeren
BD1: Een actief natuur- en milieubeleid voeren
Het gemeentebestuur bouwt verder aan een integraal duurzaamheidsbeleid. Het verbeteren van onze afvalcijfers, de aanleg van
gescheiden rioleringsstelsels, de uitbreiding van het pompstation op het Heiken en de bouw van windmolens waarbij
burgerparticipatie mogelijk is, spelen daarin een belangrijke rol.

Heel wat waardevolle natuurgebieden, zowel binnen als buiten het centrum, kunnen nog meer met elkaar verbonden worden, wat
het toeristisch potentieel van Vorselaar nog vergroot. Binnen het gevoerde beleid wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de bestaande landbouwbedrijven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 816.619 841.816 800.986 808.497 819.233 829.397

Ontvangsten 96.200 96.700 94.700 98.700 95.700 97.700

Saldo -720.419 -745.116 -706.286 -709.797 -723.533 -731.697

Investeringen
Uitgaven 30.000 194.275 5.000 50.000 0 0

Ontvangsten 0 45.275 0 0 0 0

Saldo -30.000 -149.000 -5.000 -50.000 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347
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Prioritair actieplan: AP000001: AP1: Ophalen en verwerking afval 0300 - Overig
afvalbeheer 0309
AP1: Het afvalbeleid optimaliseren
Vorselaar staat voor grote uitdagingen op het vlak van afvalbeheer. Vorselaar moet opnieuw de ambitie hebben om tot de
koplopers te horen voor wat het terugdringen van het restafval betreft en streeft naar een efficiënte inzameling. Ook de
strijd tegen zwerfvuil en sluikstort wordt verdergezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 713.747 701.099 691.669 705.869 716.930 725.973

Ontvangsten 95.950 96.450 94.450 98.450 95.450 97.450

Saldo -617.797 -604.649 -597.219 -607.419 -621.480 -628.523

Investeringen
Uitgaven 30.000 17.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -30.000 -17.000 0 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000002: AP2: Beheer regen- en afvalwater 0310
AP2: Streven naar duurzaam waterbeheer voor optimale waterbeheersing
Europese richtlijnen en Vlaamse milieuprogramma’s leggen ons verplichtingen op voor de aansluiting van woningen op een
gescheiden rioleringsstelsel, de zuivering van het afvalwater en de bescherming van het oppervlaktewater. Dit betekent
onder meer dat afval- en regenwater zoveel mogelijk gescheiden blijven. Regenwater moet in eerste instantie hergebruikt
worden, in tweede instantie gebufferd of geïnfiltreerd worden op eigen terrein of in derde instantie vertraagd afgevoerd
worden naar grachten. De waterkwaliteit van grachten, beken, rivieren … verbetert door deze inspanningen. In het kader
van het verhoogde risico op overstroming als gevolg van de klimaatopwarming, moet de gemeente de waterbergende
capaciteit van de valleigebieden beschermen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 8.500 30.000 12.500 5.000 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.500 -30.000 -12.500 -5.000 -5.000 -5.000

Investeringen
Uitgaven 0 93.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -93.000 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347
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Prioritair actieplan: AP000003: AP3: Overige vermindering van de
milieuverontreiniging 0329 - Overige milieubescherming 0390
AP3: Doordacht milieubeleid voeren en duurzame oplossingen voor probleemsites
De gemeente is te klein om het milieu- en duurzaamheidsbeleid op eigen houtje vorm te geven en zet verder in op
samenwerking met andere partners. Enkele probleemsites uit het verleden moeten (verder) aangepakt worden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 12.550 13.250 13.350 13.500 13.650 13.750

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -12.550 -13.250 -13.350 -13.500 -13.650 -13.750

Investeringen
Uitgaven 0 39.000 5.000 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -39.000 -5.000 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000004: AP4: Aankoop, inrichting en beheer van natuur 0340 -
Overige bescherming biodiversiteit 0349
AP4: Behoud van landschappen en biodiversiteit en draagvlak creëren voor bescherming van natuurgebieden
Vorselaar is een landelijke gemeente met veel open ruimte en oude landschappen. Deze willen we beschermen. Ze vormen
een troef voor onze gemeente. De Vlaamse overheid financiert via het nieuwe open ruimte-fonds de gemeente extra
omwille van die eigenheid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 9.767 23.800 8.825 8.825 7.350 7.350

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -9.767 -23.800 -8.825 -8.825 -7.350 -7.350

Investeringen
Uitgaven 0 45.275 0 50.000 0 0

Ontvangsten 0 45.275 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 -50.000 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000005: AP5: Klimaat en energie 0350
AP5: Maximaal streven naar energiezuinigheid en -besparing
Het gemeentelijke energiebeleid bevat naast maatregelen om het eigen energiegebruik en dat van de burgers terug te
dringen, ook het onderzoek naar de mogelijkheid om te participeren in energieprojecten op maat van de gemeente.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 66.805 68.267 69.242 69.853 70.853 71.874

Ontvangsten 250 250 250 250 250 250

Saldo -66.555 -68.017 -68.992 -69.603 -70.603 -71.624

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000006: AP6: Participatie en sensibilisatie 0380
AP6: Voldoende aandacht voor sensibilisering en participatie van burgers
We werken al jaren aan duurzaamheid, klimaat, energie, milieu en zwerfvuil. Toch blijft sensibilisering heel belangrijk. We
kunnen als lokaal bestuur niet in ons eentje werken aan die doelstellingen maar moeten mensen mee betrekken. De
zwerfvuilmeters en -peters, sensibilisering via scholen en (buurt)verenigingen, acties met Mooimakers (OVAM) en IOK: alle
mogelijkheden moeten onderzocht worden om meer mensen mee te laten werken aan een duurzame en nette gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 400 400 400 400 400 400

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -400 -400 -400 -400 -400 -400

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000007: AP7: Dierenbescherming 0470
AP7: Aandacht voor dierenwelzijn
Dierenwelzijn kwam vroeger amper aan bod in het gemeentelijke beleid. Dat willen we veranderen. Dieren kunnen niet voor
zichzelf opkomen. Daarom besteedt de gemeente aandacht aan hun welzijn waar mogelijk. Er zijn wel wat uitdagingen, zoals
het zwerfkattenprobleem.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.850 5.000 5.000 5.050 5.050 5.050

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.850 -5.000 -5.000 -5.050 -5.050 -5.050

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: BD2: Duurzame landbouw en lokale
economie stimuleren en verzekeren
BD2: Duurzame landbouw en lokale economie stimuleren en verzekeren
In een dorp dat groeit, willen we de lokale economie ondersteunen om te blijven voorzien in de dagelijkse behoeften van de
inwoners. Ook wil het bestuur moderne en duurzame landbouw als belangrijke beheerder van de open ruimte ondersteunen. We
blijven streven naar een goede verstandhouding tussen landbouw en natuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 620 620 620 620 620 620

Ontvangsten 0 470 470 470 470 470

Saldo -620 -150 -150 -150 -150 -150

Investeringen
Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 6 / 218



Prioritair actieplan: AP000008: AP1: Handel en middenstand 0500
AP1: Lokale economie stimuleren en ondersteunen
De gemeente zal binnen afzienbare tijd 8000 inwoners tellen. Vorselaar is/blijft een kleine gemeente met een landelijk
karakter en bovendien is er door haar ligging weinig “passage”. De aanwezigheid van een grote scholengemeenschap is een
belangrijke bijkomende factor. Deze kenmerkende situatie houdt beperkingen in maar ook kansen. Zeker op het vlak van
toerisme en lokale handel zijn er in onze gemeente nog mogelijkheden. Waar mogelijk ondersteunen we alle initiatieven van
lokaal ondernemerschap en lokaal winkelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 620 620 620 620 620 620

Ontvangsten 0 470 470 470 470 470

Saldo -620 -150 -150 -150 -150 -150

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000009: AP2: Land-, tuin- en bosbouw 0530
AP2: Landbouw een toekomst geven en landbouw als belangrijke beheerder van de open ruimte ondersteunen
Landbouw beheert een belangrijk deel van de open ruime in onze gemeente. Het gemeentebestuur wil de landbouwers
voldoende mogelijkheden bieden voor de toekomst en aanzetten om mee na te denken over verbreding en een duurzame
functie/rol in de toekomst.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: BD3: Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en
werkomgeving
BD3: Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en werkomgeving
Na de grote inspanningen in de voorbije jaren op het vlak van ruimtelijke ordening, blijft de verdichting en vergroening van
Vorselaar een uitdaging. Bij de ontwikkeling van de individuele woningen en de woonomgeving primeert de woon- en
leefkwaliteit.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 221.280 248.165 252.181 255.884 259.503 263.231

Ontvangsten 40.650 42.290 42.290 42.290 42.290 42.290

Saldo -180.630 -205.875 -209.891 -213.594 -217.213 -220.941

Investeringen
Uitgaven 25.000 49.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.000 -49.000 0 0 0 0

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000010: AP1: Ruimtelijke ordening 0600
AP1: Vlotte en deskundige dienstverlening inzake ruimtelijke ordening
Er beweegt heel wat op het vlak van ruimtelijke ordening. De regelgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
Omgevingsvergunningsdecreet) combineert de verschillende beleidsdomeinen. Dossiers worden steeds overkoepelend
beoordeeld: ruimtelijke dossiers ook op hun milieutechnische aspecten en milieudossiers ook op hun ruimtelijke
kwaliteiten. De behoeften van de samenleving zijn ingrijpend gewijzigd de afgelopen jaren. De gemeente erkent die noden
en wil o.a. met een herziening van het RUP kern daaraan tegemoet komen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 126.540 124.787 126.489 128.219 129.971 131.756

Ontvangsten 24.750 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750

Saldo -101.790 -98.037 -99.739 -101.469 -103.221 -105.006

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000011: AP2: Gebiedsontwikkeling 0610
AP2: Duurzaam ruimtelijk beleid vertrekkende van een visie op maat van Vorselaar
Een duurzaam ruimtelijk beleid wordt verankerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (visie). De gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen kunnen via ruimtelijke uitvoeringsplannen worden gewaarborgd (verordenende voorschriften).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 25.000 49.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.000 -49.000 0 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000012: AP3: Bestrijding krotwoningen 0621 - Overig
woonbeleid 0629
AP3: Duidelijke visie en beleid inzake wonen: inzetten op een divers, betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod
De gemeente streeft naar een optimaal lokaal woonbeleid met veel aandacht voor woonkwaliteit en een gevarieerd aanbod
dat voldoet aan de hedendaagse noden en normen. Bij het maken van beleidskeuzes wordt steeds aan duurzaamheid
gedacht.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 94.740 123.378 125.692 127.665 129.532 131.475

Ontvangsten 15.900 15.540 15.540 15.540 15.540 15.540

Saldo -78.840 -107.838 -110.152 -112.125 -113.992 -115.935

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000013: AP4: Overig woonbeleid 0629
AP4: Visie en beleid inzake handhaving
Nadat een vergunning is verleend, moeten de voorwaarden erin ook worden gehandhaafd. Vorselaar engageerde zich in
2018 om samen met de gemeente Olen een intergemeentelijke medewerker handhaving aan te werven. Deze medewerker
behandelt de dossiers inzake stedenbouw en milieu.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: BD4: Een mooi en net publiek domein voor
Vorselaar
BD4: Een mooi en net publiek domein voor Vorselaar
De legislatuur 2019-2024 wordt gekenmerkt door vele grote investeringen waardoor onze gemeente gewapend zal zijn voor de
toekomst. De voorbije jaren zijn alle grote rioleringswerken grondig voorbereid en op het investeringsprogramma van de Vlaamse
overheid geplaatst waardoor die werken nog 100 procent gesubsidieerd worden. Na afwerking van dit rioleringsprogramma zal
Vorselaar een rioleringsgraad van 93 procent hebben. Heel wat grote rioleringswerken zullen de komende jaren gerealiseerd
worden: riolering Noord fase III (eind 2019), Boulevard (begin 2020), Nieuwstraat (eind 2020) en aansluitend het Marktplein
(begin 2021) en later nog Sassenhout / gewestweg N153 (inclusief gescheiden fietspad) en Lepelstraat/Dijkbaan. Ook voor Vispluk
proberen we de subsidies al te verkrijgen. Telkens gaat de uitvoering gepaard met de heraanleg van de wegen, mobiliteitsingrepen
en de verbetering van de infrastructuur voor fietsers en wandelaars. Dergelijke grote openbare werken brengen automatisch
hinder en ongemakken met zich mee, maar het gemeentebestuur engageert zich om de hinder zoveel als mogelijk te beperken en
uitvoerig te communiceren voor en tijdens de werken.

Vorselaar heeft veel charme door de vele groene ruimte (natuurgebieden, kasteeldreef, landelijke gebieden) maar ook in het
openbaar domein moet de gemeente diezelfde groene uitstraling hebben. De voorbije jaren werd al fors geïnvesteerd in de
opwaardering van het centrum met groene pleinen, bredere voetpaden en toegankelijke oversteekplaatsen. Het vergt echter een
duurzame en volgehouden inspanning. Er is ook een systematische aanpak voor nodig (een vademecum met consequente
materiaalkeuzes) en een verstandige langetermijnplanning.

Bij de heraanleg van het Marktplein worden dezelfde materialen gebruikt, wordt de mobiliteit verbeterd en zal er meer plaats zijn
voor zwakke weggebruikers. Er komt ook een rechtstreekse verbinding vanuit het Marktplein naar Merellaan en naar de
centrumparking in de Nieuwstraat. De Kabienstraat wordt een trage verbinding. Het centrum zal op die manier een veel
aantrekkelijkere uitstraling krijgen.

We creëren een gemeentepark aan het gemeentehuis en verbouwen het gemeentehuis tot een gemeentelijke campus met heel
wat diensten op een plek. Naast het dienstencentrum Sprankel! komt er een nieuw ontmoetingscentrum (huidige bib).

In de Cardijnlaan bouwen we een nieuwe kinder- en jongerencampus volgens het concept van de “brede school” waarbij we de
beschikbare ruimte en het patrimonium zo polyvalent en efficiënt mogelijk gebruiken. Erg noodzakelijk zijn de verdere
investeringen in de gemeentelijke werkhallen (centralisatie van uitvoerende diensten en extra ruimte). Voor het containerpark
(recyclagepark) komt er een toekomstvisie in samenwerking met IOK en de buurgemeenten.

In de Lepelstraat zal het straatbeeld fors veranderen dankzij een groot masterplan waarbij oude woningen plaats maken voor een
groot woonproject (kernversterking), een innovatieve gezondheids- en welzijnsgroepspraktijk en een nieuwe bibliotheek samen
met alle Vorselaarse scholen.

Overal in Vorselaar wordt het STOP-principe (met voorrang voor zwakke weggebruikers en collectief vervoer) gehanteerd. Er
komen extra trage wegen, we geven uitvoering aan de mobiliteitsstudie Middenkempen (onder meer inzake het sluipverkeer),
investeren in openbaar vervoer (bv. verlenging van bus 152 naar Vorselaar) en voor ouderen, hulpbehoevenden en mindervaliden
wordt aangepast vervoer aangeboden. De MinderMobielenCentrale (MMC) wordt vanaf nu ook georganiseerd door het lokaal
bestuur zelf.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 304.800 255.100 257.150 291.425 259.175 284.425

Ontvangsten 554.671 521.667 444.683 446.048 447.618 449.218

Saldo 249.871 266.567 187.533 154.623 188.443 164.793

Investeringen
Uitgaven 1.598.366 600.410 2.448.050 194.500 0 150.000

Ontvangsten 260.665 300.000 1.575.650 25.000 0 0

Saldo -1.337.701 -300.410 -872.400 -169.500 0 -150.000

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670
AP1: Eenvormig en duurzaam aangelegd openbaar domein: visie, planning en vademecum voor de toekomst
Vorselaar telt maar liefst 104 straten. Aanleg of heraanleg ervan, maar ook van het openbaar domein, gebeurde vroeger
meestal vrij ad hoc: op basis van nieuwe ideeën, klachten of opmerkingen, ... We willen deze legislatuur werk maken van
een meer structurele aanpak waarbij planmatig werken (op basis van inventaris voor onderhoud bv.), duurzame aanleg en
een langetermijnvisie centraal staan. Extra aandacht gaat daarbij naar veiligheid (bv. voor zwakke weggebruikers), groene
uitstraling (fris ogend straatbeeld) en proper-/netheid.

Specifiek wat onze wegen betreft willen we nadrukkelijk meer systematisch gaan werken. Een langetermijnvisie moet ervoor
zorgen dat er duidelijke keuzes inzake wegverharding worden gemaakt, dat een langetermijnvisie (ook op duurzaam
onderhoud) kan worden ontwikkeld en dat heraanleg op een uniforme en consequente manier gebeurt. Daarbij wordt het
straatbeeld afgestemd op het daadwerkelijke gebruik (RUP Kern). Naast ruimtelijke ordening wordt ook ecologie (bv. keuzes
maken in functie van  geluidshinder en trillingen) mee bekeken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 274.900 226.200 216.700 227.700 218.700 220.700

Ontvangsten 465.461 426.926 348.418 348.418 348.418 348.418

Saldo 190.561 200.726 131.718 120.718 129.718 127.718

Investeringen
Uitgaven 454.960 401.560 340.050 180.000 0 0

Ontvangsten 255.665 5.000 5.000 25.000 0 0

Saldo -199.295 -396.560 -335.050 -155.000 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000015: AP2: Wegen 0200 - Groene ruimte 0680
AP2: Dorpskernvernieuwing: toegankelijkheid, ontharding, ontmoeting en uitstraling
De voorbije jaren werd al fors geïnvesteerd in de opwaardering van het centrum met mooie, groene pleinen, bredere
voetpaden en toegankelijke oversteekplaatsen. I.s.m. het OCMW kwam er een zogenaamde “toegankelijke
voetgangerscirkel”. Pleinen werden opgewaardeerd en overal werden consequent dezelfde materialen gebruikt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 130.500 122.000 435.000 0 0 0

Ontvangsten 5.000 295.000 0 0 0 0

Saldo -125.500 173.000 -435.000 0 0 0

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000016: AP3: Wegen 0200 - Watervoorziening 0630
AP3: Riolering: zwaar, toekomstgericht en verstandig investeren in waterzuivering en een moderne rioleringsinfrastructuur
Waterzuivering is een belangrijke opdracht voor Vorselaar, Vlaanderen, België en de EU. De ambitieuze doelstellingen staan
vervat in een Europese richtlijn. Dat wil zeggen dat in de hele regio nog massaal moet worden gewerkt aan nieuwe aanleg
van riolering en de scheiding van afval- en hemelwater. Vorselaar heeft de laatste jaren al grote rioleringsprojecten
gerealiseerd maar schakelt nu nog een versnelling hoger.

Ook de Vlaamse overheid en Pidpa/Hidrorio dringen aan op nog meer investeringen in riolering en waterzuivering. Vorselaar
diende in het kader daarvan de voorbije jaren zo veel mogelijk dossiers in om nog met hoge percentages aan co-financiering
deze opdracht aan te gaan. Dat bleek verstandig want in de toekomst zal die co-financiering aanzienlijk afnemen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 87.960 89.741 91.265 92.630 94.200 95.800

Saldo 87.960 89.741 91.265 92.630 94.200 95.800

Investeringen
Uitgaven 675.021 0 0 14.500 0 150.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -675.021 0 0 -14.500 0 -150.000

Financiering

Prioritair actieplan: AP000017: AP4: Wegen (mobiliteit) 0200 - Openbaar vervoer
0210 - Parkeren 0220
AP4: Mobiliteit: samen werken aan een programma inzake verkeersveiligheid, met het STOP-principe als leidraad
Vorselaar wordt gelukkig niet doorkruist door drukke gewestwegen. Anderzijds is er door GPS en rekeningrijden wel een
druk van sluipverkeer in de Middenkempen, bv. in Vorselaar-Noord. De gemeente is bovendien een echte
onderwijsgemeente. Dat maakt dat het centrum van de gemeente en de routes er naartoe vaak heel druk aanvoelen tijdens
schooldagen. Verkeersveiligheid en een mobiliteitsbeleid zijn dus erg belangrijk. Anderzijds is dat geen exacte wetenschap
en speelt er ook een grote subjectiviteit in mee. Je mag dus niet vervallen in een ad hoc beleid maar moet met principes en
kaders werken. De principes uit de dorpskernvernieuwing, een consequent en duurzame heraanleg met een vademecum,
inzetten op trage wegen, een duidelijk herkenbare (en recent nog uitgebreide) zone 30, heraangelegde schoolomgevingen
(Cardijnlaan, Donchelei, Lepelstraat) en het STOP-principe zijn leidende en duurzame principes.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 29.900 28.900 40.450 63.725 40.475 63.725

Ontvangsten 1.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Saldo -28.650 -23.900 -35.450 -58.725 -35.475 -58.725

Investeringen
Uitgaven 337.885 76.850 1.673.000 0 0 0

Ontvangsten 0 0 1.570.650 0 0 0

Saldo -337.885 -76.850 -102.350 0 0 0

Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
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Prioritaire Inhoudstabel: SD20: SD2: Vrije tijd en evenementen
SD2: Vrije tijd en evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 799.063 755.372 731.029 721.734 724.124 729.740

Ontvangsten 130.118 156.677 152.522 154.379 154.704 155.491

Saldo -668.945 -598.695 -578.507 -567.355 -569.420 -574.249

Investeringen
Uitgaven 652.901 840.203 1.300.000 15.000 0 0

Ontvangsten 7.800 490.655 0 0 400.000 0

Saldo -645.101 -349.548 -1.300.000 -15.000 400.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 104.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 104.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: BD1: Vrije tijd: een breed vrijetijdsbeleid
voor alle inwoners
BD1: Vrije tijd: een breed vrijetijdsbeleid voor alle inwoners
Vorselaar is een bruisende gemeente met een breed en toegankelijk aanbod aan activiteiten. Om die troef te kunnen behouden en
verder te ontwikkelen, zet de gemeente de komende jaren in op een breed vrijetijdsbeleid dat steunt op vier pijlers:
- uitbouw en onderhoud van infrastructuur
- organisatie van een breed en toegankelijk aanbod, over de sectoren heen
- ondersteuning en waardering van verenigingen en vrijwilligers
- vernieuwde inspraak en participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 65.510 62.220 61.970 62.025 62.080 62.135

Ontvangsten 2.545 50 50 50 50 50

Saldo -62.965 -62.170 -61.920 -61.975 -62.030 -62.085

Investeringen
Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Prioritair actieplan: AP000018: AP1: Infrastructuur en faciliteiten tbh kinderen 0752
AP1: Infrastructuur voor divers en toegankelijk socio-cultureel aanbod
De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen voor socio-culturele activiteiten (buurthuis, EZ De Dreef, jeugdcentrum,
rockhok, Sprankel, Schranshoeve, sportcentrum, …). De gemeente blijft deze voorzieningen ter beschikking stellen en
onderhouden als ondersteuning van de Vorselaarse verenigingen, als stimulans voor het gemeenschapsleven en voor het
eigen gemeentelijke vrijetijdsaanbod. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de functie van het buurthuis de komende
legislatuur onder te brengen op de site van de huidige bibliotheek en aansluitend uit te breiden tot een breed en dynamisch
”ontmoetingscentrum” voor verenigingen. De timing van dit project is afhankelijk van heel wat factoren en ligt nog niet
helemaal vast. Ook de site van het jeugdcentrum zal de komende legislatuur volledig omgevormd worden. Op het
sportcentrum komt een kunstgrasveld en wordt ook de sporthal aangepakt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.460 3.520 3.570 3.625 3.680 3.735

Ontvangsten 50 50 50 50 50 50

Saldo -3.410 -3.470 -3.520 -3.575 -3.630 -3.685

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000019: AP2: Overig kunst- en cultuurbeleid 0739
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod
Waar het particuliere aanbod nog ruimte laat, biedt de gemeente aanvullende activiteiten en organisaties. We vinden het
belangrijk om het gemeentelijke vrijetijdsaanbod in te passen in het grotere geheel van de gemeente zodat we geen
concurrentie vormen voor de verenigingen. Meer en meer wordt er binnen Neteland overlegd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.500 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.500 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000020: AP3: Overig kunst- en cultuurbeleid 0739 - Sportsector
0740 - Jeugdsector 0750
AP3: Structureel ondersteunen van verenigingen en organisaties
De gemeente wil in de eerste plaats een kader bieden waarin verenigingen gestimuleerd worden om zelf een actieve
werking uit te bouwen. Verenigingen zijn immers onmisbaar voor het vrijetijdsaanbod in de gemeente. Daarom willen we
investeren in een aangepast en gevarieerd ondersteuningsbeleid. Behalve de “klassieke” verenigingen focussen we daarbij
ook op verenigingen binnen buurten en wijken. Zij staan immers op een heel laagdrempelige wijze vlakbij de inwoners. Door
buurtwerkingen te stimuleren wil de gemeente mensen in gehuchten en wijken bereiken met een divers vrijetijdsaanbod.
Burgers worden zo betrokken bij het beleid dat hun omgeving aanbelangt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 58.550 58.700 58.400 58.400 58.400 58.400

Ontvangsten 2.495 0 0 0 0 0

Saldo -56.055 -58.700 -58.400 -58.400 -58.400 -58.400

Investeringen
Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Prioritair actieplan: AP000021: AP4: Overig kunst- en cultuurbeleid 0739
AP4: Eigentijdse inspraak en participatie voor transparant en gedragen socio-cultureel beleid
Participatie is continu in evolutie. De gemeente wil een voortrekkersrol spelen en flexibel omgaan met allerlei
participatiemogelijkheden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: BD2: Jeugd: een integraal kind- en
jeugdvriendelijk beleid, over de beleidsdomeinen heen
BD2: Jeugd: een integraal kind- en jeugdvriendelijk beleid, over de beleidsdomeinen heen
Kinderen en jongeren vormen een grote doelgroep, met hun eigen specifieke noden, wensen en verzuchtingen. Hun belangen zijn
relevant binnen alle beleidsdomeinen. Enkel door op gepaste wijze in te spelen op die behoeften, kunnen wij deze doelgroep de
ruimte bieden om zich positief te ontplooien. Daarom wil de gemeente vorm geven aan een omvattend kind- en jeugdvriendelijk
beleid. Dit hoofdstuk bundelt de belangrijkste speerpunten van het jeugdbeleid, maar ook binnen de andere beleidsdomeinen is
er de nodige aandacht voor verschillende doelgroepen waaronder kinderen en jongeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 51.722 47.595 47.645 47.895 48.045 48.045

Ontvangsten 6.530 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150

Saldo -45.192 -35.445 -35.495 -35.745 -35.895 -35.895

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000022: AP1: Dienstverlening voor jongeren 0751 -
Infrastructuur en faciliteiten  voor jongeren 0752
AP1: Infrastructuur en ruimte voor divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen en ruimten voor een breed, toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen
en jongeren. De gemeente blijft deze voorzieningen ter beschikking stellen en onderhouden. De site van het jeugdcentrum
en gemeentelijke basisschool De Knipoog zal de komende legislatuur volledig omgevormd worden tot een kinder- en
jongerencampus, waar verschillende functies (onderwijs, speelpleinwerking, kinderopvang, particulier jeugdwerk,
kunstonderwijs voor kinderen, …) hun plaats zullen vinden. Als groene gemeente biedt Vorselaar heel wat speel- &
ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren. Ook bij toekomstige projecten worden de belangen van de jongste inwoners
binnen de openbare ruimte niet uit het oog verloren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 36.632 35.300 35.350 35.600 35.750 35.750

Ontvangsten 680 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650

Saldo -35.952 -32.650 -32.700 -32.950 -33.100 -33.100

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000023: AP2: Gemeentelijke dienstverlening inzake kinderen
en jongeren 0751
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
Naast het particuliere jeugdwerk is er nog ruimte voor een aanvullend gemeentelijk aanbod. Om overlappingen te
vermijden, willen we het eigen aanbod van de jeugddienst zoveel mogelijk afstemmen op dat van het jeugdwerk enerzijds
en op dat van de andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten anderzijds.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 15.090 12.295 12.295 12.295 12.295 12.295

Ontvangsten 5.850 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

Saldo -9.240 -2.795 -2.795 -2.795 -2.795 -2.795

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: BD3: Sport: zoveel mogelijk inwoners van
Vorselaar aanzetten tot beweging en een verantwoorde en....
BD3: Sport: zoveel mogelijk inwoners van Vorselaar aanzetten tot beweging en een verantwoorde en actieve sportbeoefening
Vorselaar is een bruisende gemeente met een breed en divers sportaanbod op maat van zoveel mogelijk inwoners. Omdat sport
op maatschappelijk vlak een steeds grotere betekenis krijgt, blijft de gemeente ook de komende jaren verder inzetten op een
breed sportbeleid met aandacht voor verschillende aspecten: kwalitatieve infrastructuur, organisatie van een eigen aanvullend
beweeg- en sportaanbod, samenwerking met verschillende sportactoren, streven naar diversiteit en toegankelijkheid,
ondersteunen van verenigingen, vrijwilligers en werkgroepen, … Iedereen met plezier aan het sporten krijgen en dit een leven lang
zo houden, is de uitdaging.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 357.697 354.418 358.286 363.380 367.599 372.309

Ontvangsten 72.795 87.697 88.002 88.759 89.119 89.381

Saldo -284.902 -266.721 -270.284 -274.621 -278.480 -282.928

Investeringen
Uitgaven 549.359 437.550 0 0 0 0

Ontvangsten 0 165.710 0 0 0 0

Saldo -549.359 -271.840 0 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000024: AP1: Sportinfrastructuur 0742
AP1: Eigentijdse infrastructuur op sportcentrum ‘De Dreef’
Op sportcentrum ‘De Dreef’ beschikken we over heel wat sportinfrastructuur. Ook sportcafé De Dreef en evenementenzaal
‘De Dreef’ zijn op deze locatie gevestigd. De infrastructuur moet steeds voldoen aan de geldende regelgeving zodat we te
allen tijde een goede en eigentijdse infrastructuur met een optimale dienstverlening kunnen aanbieden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 352.907 350.018 353.886 358.980 363.174 367.884

Ontvangsten 70.795 85.697 86.002 86.759 87.119 87.381

Saldo -282.112 -264.321 -267.884 -272.221 -276.055 -280.503

Investeringen
Uitgaven 549.359 437.550 0 0 0 0

Ontvangsten 0 165.710 0 0 0 0

Saldo -549.359 -271.840 0 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000025: AP2: Sportpromotie en -evenementen 0741
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd beweeg- en sportaanbod voor verschillende doelgroepen
Rekening houdende met de huidige maatschappelijke trends, zullen we inzetten op een aanvullend,  laagdrempelig en
activerend beweeg- en sportaanbod. Zo streven we naar een levenslange beweeg- en sportparticipatie met bijzondere
aandacht voor mensen die nu nog niet sporten en kansengroepen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.790 4.400 4.400 4.400 4.425 4.425

Ontvangsten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Saldo -2.790 -2.400 -2.400 -2.400 -2.425 -2.425

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: BD4: Cultuur: een dynamisch en verbindend
cultuurbeleid
BD4: Cultuur: een dynamisch en verbindend cultuurbeleid
Vorselaar is een bruisende gemeente met een breed en gevarieerd sociaal-cultureel aanbod. De verenigingen en andere partners
vervullen daarin een grote rol. De komende legislatuur wordt nog meer transversaal verbinding gezocht met andere domeinen
(bv. welzijn) en andere gemeenten (bv. bovenlokaal cultuurbeleid binnen Neteland).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 125.193 91.491 83.398 89.069 85.529 86.729

Ontvangsten 29.543 36.575 32.065 33.165 33.080 33.605

Saldo -95.650 -54.916 -51.333 -55.904 -52.449 -53.124

Investeringen
Uitgaven 44.945 5.000 0 15.000 0 0

Ontvangsten 0 44.945 0 0 400.000 0

Saldo -44.945 39.945 0 -15.000 400.000 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000026: AP1: Gemeenschapscentrum 0705 - Monumentenzorg
0720 - Overig kunst- en cultuurbeleid 0739
AP1: Voldoende infrastructuur voor divers en toegankelijk socio-cultureel aanbod
De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen voor socio-culturele activiteiten (buurthuis, EZ De Dreef, jeugdcentrum,
rockhok, Sprankel, Schranshoeve, …). De gemeente blijft deze voorzieningen ter beschikking stellen als ondersteuning van
de Vorselaarse verenigingen, als stimulans voor het gemeenschapsleven en voor het eigen gemeentelijke socio-culturele
aanbod. Er staat ook een “ontmoetingscentrum” op het programma.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 120.193 91.491 83.398 89.069 85.529 86.729

Ontvangsten 29.543 36.575 32.065 33.165 33.080 33.605

Saldo -90.650 -54.916 -51.333 -55.904 -52.449 -53.124

Investeringen
Uitgaven 44.945 5.000 0 15.000 0 0

Ontvangsten 0 44.945 0 0 400.000 0

Saldo -44.945 39.945 0 -15.000 400.000 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000027: AP2: Overig kunst- en cultuurbeleid 0739
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd socio-cultureel aanbod
Waar het particuliere aanbod nog ruimte laat, biedt de gemeente aanvullende activiteiten en organisaties. We vinden het
belangrijk om het gemeentelijke vrijetijdsaanbod in te passen in het grotere geheel van de gemeente zodat we geen
concurrentie vormen voor de verenigingen. Daarbij vindt de gemeente het belangrijk om bepaalde tradities en
plechtigheden in ere te houden, te stimuleren en nieuw leven in te blazen. Herdenkingsgelegenheden of feestelijkheden
dragen immers bij tot een warme, levendige en hechte dorpsgemeenschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 5.000 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.000 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: BD5: Bibliotheek: behoud van de educatieve
en sociale rol van de bib
BD5: Bibliotheek: behoud van de educatieve en sociale rol van de bib
De bibliotheek is een ontmoetingsplaats voor jong en oud en moet dat ook blijven. De educatieve en sociale rol van de bibliotheek
blijft behouden. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De
bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Tegelijk
moet worden nagedacht over de toekomstige rol van de bibliotheek en wordt daarbij bekeken of samenwerking met andere
partners (bv. scholen) mogelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 164.438 174.420 157.627 139.087 140.401 141.897

Ontvangsten 18.680 20.180 20.230 20.230 20.280 20.280

Saldo -145.758 -154.240 -137.397 -118.857 -120.121 -121.617

Investeringen
Uitgaven 57.500 5.750 1.300.000 0 0 0

Ontvangsten 7.800 0 0 0 0 0

Saldo -49.700 -5.750 -1.300.000 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000028: AP1: Bibliotheek 0703
AP1: Goede infrastructuur om verschillende doelgroepen te ontvangen
De bibliotheek is gehuisvest in de Nieuwstraat. De gemeente blijft deze voorziening ter beschikking stellen tot de bibliotheek
naar de nieuwe locatie in de Lepelstraat verhuisd is. Tot die tijd onderhoudt de gemeente het bibliotheekgebouw op de
huidige locatie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 164.438 174.420 157.627 139.087 140.401 141.897

Ontvangsten 18.680 20.180 20.230 20.230 20.280 20.280

Saldo -145.758 -154.240 -137.397 -118.857 -120.121 -121.617

Investeringen
Uitgaven 57.500 5.750 1.300.000 0 0 0

Ontvangsten 7.800 0 0 0 0 0

Saldo -49.700 -5.750 -1.300.000 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000029: AP2: Bibliotheek 0703
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd aanbod
De bibliotheek behoudt en onderhoudt haar huidige activiteitenaanbod en collectie en gaat tegelijk mee met het digitale
tijdperk. Samenwerking met de scholen wordt verder onderzocht en uitgebouwd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000030: AP3: Bibliotheek 0703
AP3: Structureel ondersteunen van verenigingen en organisaties die instaan voor cultureel en educatief aanbod
We voeren een breed cultuur- en bibliotheekbeleid waarbij samenwerking met vele organisaties en verenigingen centraal
staat. Die samenwerkingen, partnerschappen en cohesie zijn een troef van Vorselaar en moeten absoluut worden bewaard.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: BD6: Erfgoed: het bewaren van zowel het
onroerend als roerend en immaterieel erfgoed
BD6: Erfgoed: het bewaren van zowel het onroerend als roerend en immaterieel erfgoed
Vorselaar voert, via Kempens Karakter in het kader van een erfgoedconvenant met de Vlaamse overheid, een actief beleid inzake
cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed). Daarnaast heeft de gemeente zelf een eigen heemkundig beleid met als doel
alle erfgoed te bewaren voor latere generaties. Vorselaar heeft heel wat cultureel en  onroerend erfgoed ter beschikking. In
samenwerking met de kerkfabriek, de Zusters der Christelijke Scholen en diverse partners dragen we zorg voor dat erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 19.675 15.775 12.635 10.785 12.645 10.800

Ontvangsten 25 25 25 25 25 25

Saldo -19.650 -15.750 -12.610 -10.760 -12.620 -10.775

Investeringen
Uitgaven 1.097 373.903 0 0 0 0

Ontvangsten 0 280.000 0 0 0 0

Saldo -1.097 -93.903 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 100.000 0 0 0 0 0

Saldo 100.000 0 0 0 0 0

Prioritair actieplan: AP000031: AP1: Monumentenzorg 0720 - Overig beleid inzake
erfgoed 0729
AP1: Culturele infrastructuur met historische achtergrond
Vorselaar wil de bewuste zorg voor en omgang met de cultuurhistorische monumenten stimuleren zodat de rijke
geschiedenis van onze gemeente extra in de kijker kan worden gezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 175 275 185 285 195 300

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -175 -275 -185 -285 -195 -300

Investeringen
Uitgaven 1.097 373.903 0 0 0 0

Ontvangsten 0 280.000 0 0 0 0

Saldo -1.097 -93.903 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 100.000 0 0 0 0 0

Saldo 100.000 0 0 0 0 0

Prioritair actieplan: AP000032: AP2: Overig beleid inzake erfgoed 0729
AP2: Aanbod cultureel erfgoed
Vorselaar bouwde de laatste jaren een enorme traditie op inzake heemkundige- en erfgoedinitiatieven. Dat gebeurde zowel
lokaal in Vorselaar, als in de regio Neteland en Kempens Karakter. Vorselaar is een historische gemeente en mag dat tonen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 11.000 5.050 2.000 50 2.000 50

Ontvangsten 25 25 25 25 25 25

Saldo -10.975 -5.025 -1.975 -25 -1.975 -25

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000033: AP3: Overig beleid inzake erfgoed 0729
AP3: Structureel samenwerken met erfgoedorganisaties
Een erfgoedbeleid voer je niet alleen maar in samenwerking met veel andere organisaties. Vorselaar nam het initiatief om
erfgoedcel Kempens Karakter op te richten en was tien jaar lang kartrekker/voorzitter van de werking. In de schoot daarvan
ontstond ook de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED). Ook lokaal is er een goede samenwerking met o.a. de
Heemkundige Kring, een archiefcomité en een werkgroep digitaal archief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 8.500 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.500 -10.450 -10.450 -10.450 -10.450 -10.450

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: BD7: Toerisme: onze troeven uitspelen om
het (dag)toerisme en korte verblijven te stimuleren
BD7: Toerisme: onze troeven uitspelen om het (dag)toerisme en korte verblijven te stimuleren
Toerisme in Vorselaar heeft heel wat natuurlijke en cultuurhistorische aantrekkingsfactoren. We mikken hierbij vooral op
dagrecreanten die hier komen wandelen of fietsen. Ook korte verblijven in ons dorp willen we stimuleren. Het stimuleren van
toerisme is een samenwerking tussen gemeente, VVV-Toerisme Vorselaar, gemeente Grobbendonk/Herentals (Kempische
Heuvelrug, Schupleer/Graafweide), Kempens Karakter, TPA, Neteland en private partners (bv. horeca en logiesuitbaters).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 14.828 9.453 9.468 9.493 7.825 7.825

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -14.828 -9.453 -9.468 -9.493 -7.825 -7.825

Investeringen
Uitgaven 0 18.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -18.000 0 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000034: AP1: Toerisme - infrastructuur 0522
AP1: Toeristische recreatieve infrastructuur
Een groot deel van de toeristische uitstraling is te danken aan de aanwezige infrastructuur. De voorbije jaren kreeg
Vorselaar de gelegenheid om zowel een fietsknooppunten- als wandelknooppuntennetwerk op te zetten. De infrastructuur
kan nog verder worden aangevuld en geoptimaliseerd. Ook het eigen dorpscentrum en de aanwezige horeca spelen daarin
een belangrijke rol. Een dorpscentrum moet uitnodigen om bezoekers en toeristen te ontvangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000035: AP2: Toerisme - onthaal en promotie 0520 - Toerisme -
infrastructuur 0522 - Overige activiteiten ...
AP2: Ruim en veelzijdig toeristisch aanbod voor verschillende doelgroepen
Toeristen en bezoekers komen niet automatisch naar onze gemeente. Onthaal en promotie is belangrijk. Daarbij moeten
ook nieuwe kanalen worden ingezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritair actieplan: AP000036: AP3: Toerisme - onthaal en promotie 0520 - Toerisme -
sectorondersteuning 0521
AP3: Samenwerken aan toerisme in Vorselaar, Neteland en regio Antwerpse Kempen
Het stimuleren van toerisme is een samenwerking tussen gemeente, VVV-Toerisme Vorselaar, de nieuwe intergemeentelijke
samenwerking inzake toerisme (Kempens Karakter/Neteland en andere omliggende gemeenten, toerisme), TPA en private
partners (bv. horeca en logiesuitbaters).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 14.828 9.453 9.468 9.493 7.825 7.825

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -14.828 -9.453 -9.468 -9.493 -7.825 -7.825

Investeringen
Uitgaven 0 18.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -18.000 0 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000037: AP4: Toerisme - onthaal en promotie 0520
AP4: Toeristische promotie
De toeristische marketing/promotie kan beter. Vorselaar herbergt heel wat toeristische troeven maar die kunnen beter
worden getoond en gevaloriseerd. Samen met regio Neteland wordt de regio gepromoot maar ook in Vorselaar moet een
betere communicatie (op diverse plekken) worden opgezet, moderner (bv. apps) en eigentijdser (consequente huisstijl).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Prioritaire Inhoudstabel: SD30: SD3: Samenleving en sociaal beleid
SD3: Samenleving en sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.293.738 3.453.120 3.444.126 3.484.292 3.525.509 3.563.139

Ontvangsten 2.442.457 2.273.080 2.290.495 2.309.900 2.327.530 2.348.415

Saldo -851.281 -1.180.040 -1.153.631 -1.174.392 -1.197.979 -1.214.724

Investeringen
Uitgaven 487.346 724.055 4.650.425 791.280 41.255 13.000

Ontvangsten 325.090 40.090 25.090 25.090 25.090 3.057.830

Saldo -162.256 -683.965 -4.625.335 -766.190 -16.165 3.044.830

Financiering
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: BD1: Vorselaar ontwikkelt zich verder als
onderwijsgemeente door zelf goed basisonderwijs aan te ...
BD1: Vorselaar ontwikkelt zich verder als onderwijsgemeente door zelf goed basisonderwijs aan te bieden en een stevige
samenwerking tussen de onderwijspartners en andere actoren
Het gemeentebestuur wil enerzijds de samenwerking tussen het gemeente- en het vrij onderwijs faciliteren en ondersteunen en
anderzijds een aantal acties ondernemen die Vorselaar nog meer promoten als onderwijsgemeente. Ook volwassenenonderwijs
en deeltijds kunstonderwijs krijgen daarbinnen een plaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.092.906 1.083.863 1.106.120 1.123.897 1.143.125 1.163.043

Ontvangsten 1.010.700 1.019.290 1.036.305 1.053.660 1.071.465 1.089.525

Saldo -82.206 -64.573 -69.815 -70.237 -71.660 -73.518

Investeringen
Uitgaven 82.885 674.055 4.650.425 791.280 41.255 13.000

Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 3.032.740

Saldo -82.885 -659.055 -4.650.425 -791.280 -41.255 3.019.740

Financiering

Prioritair actieplan: AP000038: AP1: Basisonderwijs 0800
AP1: Gemeentelijke basisschool: als kleine, open, groene en ervaringsgerichte dorpsschool blijven kiezen voor goed
onderwijs in een verbeterde infrastructuur
Ouders moeten een vrije keuze hebben op het vlak van onderwijs. Uit een recent inspectieverslag bleek dat onze
gemeenteschool een prima pedagogisch aanbod heeft. Daarnaast werden enkele tekortkomingen vastgesteld i.v.m. de
infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.048.556 1.062.113 1.084.320 1.102.097 1.121.275 1.141.193

Ontvangsten 1.010.700 1.019.290 1.036.305 1.053.660 1.071.465 1.089.525

Saldo -37.856 -42.823 -48.015 -48.437 -49.810 -51.668

Investeringen
Uitgaven 82.885 667.055 4.650.425 791.280 41.255 13.000

Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 3.032.740

Saldo -82.885 -652.055 -4.650.425 -791.280 -41.255 3.019.740

Financiering

Prioritair actieplan: AP000039: AP2: Deeltijds kunstonderwijs 0820
AP2: Kunstonderwijs behouden en stimuleren
In Vorselaar wordt muziekonderwijs, georganiseerd door de stedelijke academie van Herentals. De tekenlessen worden
georganiseerd door de tekenacademie van Herentals. Deze lessen dragen bij tot de artistieke opvoeding van onze kinderen
en dit willen we in Vorselaar behouden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 10.750 8.400 8.450 8.450 8.500 8.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -10.750 -8.400 -8.450 -8.450 -8.500 -8.500

Investeringen
Uitgaven 0 7.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -7.000 0 0 0 0

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000040: AP3: Sociale voordelen 0870 - Andere voordelen 0879
AP3: Zowel het gemeentelijk als het vrij onderwijs ondersteunen
We zijn als gemeentebestuur verplicht om een aantal sociale voordelen aan te bieden voor alle onderwijsnetten op ons
grondgebied.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.350 -8.350 -8.350 -8.350 -8.350 -8.350

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000041: AP4: Ondersteunende diensten algemeen
onderwijsbeleid 0889
AP4: Transparant en integraal flankerend onderwijsbeleid met focus op kinderen en jongeren met minder kansen
Het flankerend onderwijsbeleid is het geheel van acties die een gemeente voert om vanuit de lokale situatie en als
aanvulling op het Vlaamse onderwijsbeleid, in samenwerking met de lokale actoren onderwijsbeleid te ontwikkelen. Wij
willen dit beleid samen met alle onderwijspartners zo volledig mogelijk uitbouwen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 25.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.250 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: BD2: Vorselaar wil alle gezinnen, ongeacht
hun samenstelling, gelijkwaardige kansen bieden
BD2: Vorselaar wil alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling, gelijkwaardige kansen bieden
Vorselaar wil alle inwoners gelijkwaardige kansen bieden. In het bijzonder wordt daarbij gefocust op kinderen, senioren, personen
met een handicap en mensen met een armoede-ervaring.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 486.439 481.393 441.480 447.035 452.610 458.209

Ontvangsten 347.000 304.775 304.600 304.600 304.600 305.100

Saldo -139.439 -176.618 -136.880 -142.435 -148.010 -153.109

Investeringen
Uitgaven 20.462 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.462 0 0 0 0 0

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000042: AP1: Gezinshulp 0943
AP1: Dienst gezinszorg: dienstverlening op maat van de cliënt
Door de toenemende vergrijzing wordt de thuishulp steeds belangrijker. Vele senioren blijven graag zo lang mogelijk wonen
in de eigen vertrouwde woning. De dienst gezinszorg moet hierop inspelen en haar dienstverlening als dusdanig aanpassen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 163.718 164.982 122.606 123.796 125.000 126.228

Ontvangsten 58.525 23.000 22.825 22.825 22.825 22.825

Saldo -105.193 -141.982 -99.781 -100.971 -102.175 -103.403

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000043: AP2: Preventieve gezinsondersteuning 0944
AP2: Opvoedingsondersteuning
Kinderen vormen onze toekomst. Een vroege ondersteuning van ouders en kinderen is dus belangrijk. Wij moeten kunnen
antwoorden op opvoedingsvragen van de ouders.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.330 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.330 -3.805 -3.805 -3.805 -3.805 -3.805

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000044: AP3: Kinderopvang 0945
AP3: Goede buitenschoolse kinderopvang
Ook goede opvang voor en na de schooluren is belangrijk. De gemeente zorgt voor goede buitenschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 318.391 312.606 315.069 319.434 323.805 328.176

Ontvangsten 288.475 281.775 281.775 281.775 281.775 282.275

Saldo -29.916 -30.831 -33.294 -37.659 -42.030 -45.901

Investeringen
Uitgaven 20.462 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.462 0 0 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000045: AP4: Kinderopvang 0945
AP4: Coördinerende rol inzake kinderopvang
Als neutrale partner neemt het lokaal bestuur in samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang en Neteland Welzijn
de coördinatie van opvangmogelijkheden in Vorselaar op zich.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: BD3: Het sociaal beleid blijft laagdrempelig
en toegankelijk voor iedere burger in Vorselaar en i...
BD3: Het sociaal beleid blijft laagdrempelig en toegankelijk voor iedere burger in Vorselaar en in het bijzonder voor groepen met
specifieke behoeften
Sociaal beleid blijft een prioriteit voor het lokaal bestuur. Gemeente en OCMW werken al jaren geïntegreerd en voeren één
integraal welzijnsbeleid. Door de vele uitdagingen, onder meer inzake vergrijzing, vereenzaming en (kinder)armoede, blijft dat de
komende jaren een prioriteit voor Vorselaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.679.295 1.852.289 1.860.520 1.876.919 1.892.882 1.904.535

Ontvangsten 1.083.757 948.015 948.590 950.640 950.465 952.790

Saldo -595.538 -904.274 -911.930 -926.279 -942.417 -951.745

Investeringen
Uitgaven 384.000 50.000 0 0 0 0

Ontvangsten 325.090 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090

Saldo -58.910 -24.910 25.090 25.090 25.090 25.090

Financiering

Prioritair actieplan: AP000046: AP1: Sociale bijstand 0900 - 0904 - 0905 - 0959
AP1: Sociale dienst: aandacht voor groepen met specifieke behoeften en noden
De sociale dienst heeft zich de laatste jaren ten volle gericht op zijn kernopdracht, nl. de nodige integrale hulpverlening
bieden aan kansengroepen binnen Vorselaar. Het integraal werken is de afgelopen jaren een vernieuwing geweest binnen
de dienst en is de volgende jaren nog aan uitbreiding en verdieping toe. Hierbij is samenwerking met interne en externe
diensten op verschillende beleidsdomeinen en met verschillende sectoren van groot belang. De sociale dienst staat er voor
de kansengroepen maar uiteraard is iedere burger met zijn welzijnsvragen welkom.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.089.695 1.208.407 1.209.885 1.220.014 1.228.680 1.236.463

Ontvangsten 595.665 506.425 506.675 506.675 506.675 506.675

Saldo -494.030 -701.982 -703.210 -713.339 -722.005 -729.788

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000047: AP2: Sociale bijstand 0902 - 0903
AP2: Aandacht voor toenemende diversiteit, in het bijzonder voor haar burgers met een allochtone achtergrond
Het lokaal bestuur zorgt er voor dat deze bevolkingsgroep op de diverse levensdomeinen de kans krijgt om optimaal binnen
de dorpsgemeenschap te integreren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 88.975 93.290 93.966 94.546 95.178 95.723

Ontvangsten 116.125 97.625 97.625 97.625 97.625 97.625

Saldo 27.150 4.335 3.659 3.079 2.447 1.902

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000048: AP3: Sociale bijstand 0900
AP3: Extra ondersteuning voor mensen met een verhoogde zorg en hun mantelzorgers
De vergrijzing kan niet enkel het hoofd geboden worden door de lokale besturen en de klassieke zorgverstrekkers.
Mantelzorg en ook buurtzorg is daarin essentieel. Mantelzorgers verdienen erkenning en steun vanuit het lokaal bestuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -30.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000049: AP4: Diensten en voorzieningen voor personen met
een handicap 0911
AP4: Mensen met een beperking en die niet of beperkt mobiel zijn, helpen naar een grotere mobiliteit
Mensen met een beperking participeren minder aan de samenleving, vaak door de afhankelijkheid of verminderde
mogelijkheden inzake mobiliteit. We blijven extra inzetten op die mobiliteit en clusteren de bestaande dienstverlening met
de MinderMobielenCentrale.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 2.010 2.050 2.050 2.100 2.100 2.100

Ontvangsten 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Saldo -810 -850 -850 -900 -900 -900

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000050: AP5: Sociale huisvesting 0930
AP5: Lokaal woonbeleid op het vlak van sociaal betaalbare en aanvaardbare huurwoningen
Het lokaal bestuur behoudt voldoende aandacht voor sociale huisvesting en het lokale woonbeleid dat hiermee
samenhangt. Het lokale woonbeleid van het lokaal bestuur wordt uitgebreid toegelicht onder het beleidsdomein “ruimte,
omgeving en infrastructuur” (5.1).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 30.865 28.920 30.535 30.640 30.890 30.995

Ontvangsten 24.125 31.925 32.250 32.300 32.125 32.450

Saldo -6.740 3.005 1.715 1.660 1.235 1.455

Investeringen
Uitgaven 384.000 50.000 0 0 0 0

Ontvangsten 300.000 0 0 0 0 0

Saldo -84.000 -50.000 0 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000051: AP6: Overige verrichtingen betreffende ouderen 0959
AP6: Seniorenbeleid
Vorselaar organiseerde de vorige legislatuur een ouderenbehoeftenonderzoek. De resultaten daarvan waren een stimulans
om nog meer in te zetten op een echt seniorenbeleid. Onder meer het welzijnsplatform, OKRA en Lokaal DienstenCentrum
(LDC) Sprankel! zijn daarin belangrijke partners. Vanuit de sociale dienst wordt een maatschappelijk medewerker ingezet om
ook huisbezoeken te organiseren en acties op te zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 25 / 218



Prioritair actieplan: AP000052: AP7: Dienstencentra 0951 - Assistentiewoningen 0952
AP7: Lokaal dienstencentrum als neutrale draaischijf van het gemeenschapsleven en het vrijwilligersbeleid
Zowel het gemeenschapsleven als het werken met vrijwilligers zijn belangrijke troeven in het opzetten van sociale
netwerken voor onze inwoners. Het dienstencentrum Sprankel! is de plaats bij uitstek om dit alles vanuit een centrale
aansturing verder te blijven organiseren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 358.244 457.474 461.641 466.874 472.988 478.110

Ontvangsten 276.717 294.715 294.715 296.715 296.715 298.715

Saldo -81.527 -162.759 -166.926 -170.159 -176.273 -179.395

Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090

Saldo 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090

Financiering

Prioritair actieplan: AP000053: AP8: Sociale bijstand 0900
AP8: Vrijwilligersbeleid professioneel uitbouwen en verfijnen
Het lokaal bestuur kan rekenen op de inzet van veel vrijwilligers, onder meer in dienstencentrum Sprankel! Niet alleen voor
onze eigen vrijwilligers maar ook daarbuiten is er nood aan een consequent maar ook sterk ondersteunend
vrijwilligersbeleid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000054: AP9: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
0989
AP9: Preventief gezondheidsbeleid
Gezond door het leven gaan is een steeds belangrijker gegeven in onze maatschappij. Dit geldt voor iedere inwoner
ongeacht zijn leeftijd. Het is van belang dat verschillende preventieve acties op touw worden gezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.141 4.110 4.110 4.110 4.110 1.900

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.141 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -1.900

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000055: AP10 Maaltijdbedeling 0946
AP10: Goede warme maaltijden voor inwoners die daar zelf niet meer voor kunnen zorgen
Het zorgen voor een gezonde warme maaltijd voor inwoners, ongeacht hun leeftijd, die niet zelf kunnen instaan voor de
dagelijkse maaltijd, kadert volledig in onze visie rond de werking van de dienst gezinszorg en onze visie rond het preventief
gezondheidsbeleid en de integrale hulpverlening.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 53.095 0 0 0 0 0

Ontvangsten 52.000 0 0 0 0 0

Saldo -1.095 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000056: AP11: Poetsdienst 0948
AP11: Poetsdienst OCMW ter ondersteuning van de meest behoeftige in zijn thuissituatie
De poetsdienst zorgt mee voor ondersteuning in de gezinnen waar dit nodig is en staat de dienst gezinszorg bij in de
uitvoering van poetstaken. Ook de poetsdienst kadert in de visie om de senior zo lang mogelijk thuis te laten wonen, maar
ook in de visie van integrale hulpverlening.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 22.270 23.038 23.333 23.635 23.936 24.244

Ontvangsten 17.925 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125

Saldo -4.345 -6.913 -7.208 -7.510 -7.811 -8.119

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015: BD4: Vorselaar wil een gemeente zijn waarin
solidariteit een nog grotere plaats kan innemen
BD4: Vorselaar wil een gemeente zijn waarin solidariteit een nog grotere plaats kan innemen
De ongelijkheid tussen Noord en Zuid is een grote problematiek in onze huidige maatschappij. Onze huidige
consumptiemaatschappij versterkt die ongelijkheid alleen maar en heeft een rechtstreekse invloed op lonen,
werkomstandigheden, klimaatverandering, ... aan de andere kant van de wereld. Als lokaal bestuur is onze invloed beperkt maar
we kunnen onze inwoners sensibiliseren door deze ongelijkheid in de kijker te zetten. Als iedereen zich daar bewust van is en zich
erom bekommert kan het proces van gelijkheid versneld worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 35.098 35.575 36.006 36.441 36.892 37.352

Ontvangsten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo -34.098 -34.575 -35.006 -35.441 -35.892 -36.352

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000057: AP1: Hulp aan het buitenland 0160
AP1: Inwoners van Vorselaar bewust maken van de mondiale uitdagingen via acties voor verschillende doelgroepen met
specifieke aandacht voor Fair Trade en duurzame ontwikkeling
Zowel binnen onze eigen gemeente als ver buiten haar grenzen zijn er heel wat samenlevingsproblemen en is niet iedereen
even gewapend tegen maatschappelijke moeilijkheden of obstakels. Vorselaar wil opkomen voor deze kwetsbaren door een
breed sociaal beleid te voeren. Daarnaast wil de gemeente haar inwoners bewust maken van solidariteit en mondiaal beleid,
samen met organisaties die bezig zijn met deze problematiek. Het beleid rond solidariteit en mondiaal beleid bestond vooral
uit subsidies en enkele interne acties rond Fair Trade. Sinds de voorbije legislatuur werd volop ingezet op deze thema’s:
ondersteuning bieden aan middenveld, de jeugd betrekken door samenwerking met de scholengemeenschap, andere
doelgroepen bereiken via o.a. het lokaal dienstencentrum en Fair Trade / duurzame ontwikkeling in de kijker blijven zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 35.098 35.575 36.006 36.441 36.892 37.352

Ontvangsten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo -34.098 -34.575 -35.006 -35.441 -35.892 -36.352

Investeringen
Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 27 / 218



Prioritair actieplan: AP000058: AP2: Hulp aan het buitenland 0160
AP2: Integraal duurzaam beleid met evenwicht tussen economie, ecologie en sociale rechtvaardigheid
Vorselaar wil tegemoetkomen aan de noden van de huidige generaties, wel zonder die van de toekomstige op het spel te
zetten. Zoveel mogelijk welvaart en welzijn is belangrijk maar zo dat onze kinderen, kleinkinderen en verdere generaties
daarvan zullen kunnen genieten. Hiermee wordt rekening gehouden in het hele beleid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Prioritaire Inhoudstabel: SD40: SD4: Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
SD4: Algemeen bestuur en ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 5.204.862 5.328.761 4.292.816 4.387.463 4.467.869 4.535.585

Ontvangsten 105.055 113.462 107.472 107.697 103.447 99.247

Saldo -5.099.807 -5.215.299 -4.185.344 -4.279.766 -4.364.422 -4.436.338

Investeringen
Uitgaven 433.811 964.917 136.450 93.350 62.685 58.085

Ontvangsten 16.400 15.000 0 0 0 0

Saldo -417.411 -949.917 -136.450 -93.350 -62.685 -58.085

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: BD1: We streven naar een transparante
doorstroming van het beleid en een efficiënte, klantvriende...
BD1: We streven naar een transparante doorstroming van het beleid en een efficiënte, klantvriendelijke dienstverlening
De gemeente Vorselaar wil een prima dienstverlening organiseren, zowel voor de eigen politieke organen (gemeente en OCMW)
als voor de burgers. Klantgerichte dienstverlening en het verbeteren daarvan wordt een permanent aandachtspunt in de interne
werk- en overlegvergaderingen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.533.875 544.203 568.716 573.479 581.832 586.642

Ontvangsten 65.100 65.175 65.175 65.175 65.200 65.200

Saldo -1.468.775 -479.028 -503.541 -508.304 -516.632 -521.442

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000059: AP1: Overige algemene diensten 0119
AP1: Aandacht voor inspraak en participatie
Het bestuur kan niet alleen een beleid opstellen en uitvoeren. Hiervoor moet het samen met zijn werknemers en inwoners
aan de slag. Zij kunnen immers andere ideeën opperen die het leven in onze gemeente kunnen vereenvoudigen,
aangenamer kunnen maken, … Het bestuur wil samen met de burgers aan de slag gaan via overleg, maar ook via digitale en
schriftelijke communicatiekanalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritair actieplan: AP000060: AP2: Politieke organen 0100
AP2: Constructieve samenwerking en open beleid naar raadsleden en burgers
Vorselaar is een gemeente waarin gelukkig nooit erg agressieve politiek of tegenstellingen hebben gespeeld. Iedereen zet
zich vanuit zijn rol in voor het wel en wee van onze gemeente. Het is dan ook een vaste overtuiging om als meerderheid en
oppositie goed samen te werken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.233.277 213.810 217.370 217.375 221.015 221.015

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.233.277 -213.810 -217.370 -217.375 -221.015 -221.015

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000061: AP3: Administratieve dienstverlening 0130
AP3: Verbeteren en klantgerichter maken van dienstverlening
De dienstverlening aan het onthaalloket moet dagelijks en feilloos gegarandeerd blijven. De  openingsuren van het
gemeentehuis werden aangepast naar aanleiding van het meer werken op afspraak. Hierdoor waarborgen we nog meer een
zo groot mogelijke beschikbaarheid en service voor de burgers. De dienstverlening kan nog worden verbeterd door het
aanbieden van meer geïntegreerde informatie (over overheidsinstanties heen) en door in te zetten op digitalisering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 280.016 270.419 273.474 276.674 279.799 282.989

Ontvangsten 65.100 65.175 65.175 65.175 65.200 65.200

Saldo -214.916 -205.244 -208.299 -211.499 -214.599 -217.789

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000062: AP4: Overige algemene diensten 0119
AP4: Meer bestuurskracht en betere dienstverlening binnen “Neteland”
De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar werken reeds jaar en dag samen in diverse
samenwerkingsverbanden. Om de bestuurskracht in de toekomst te verhogen en de regio beter te wapenen voor de
toekomst vormen de vijf gemeenten, naar analogie met de politiezone, een gemeentezone “Neteland”. Op deze manier
verhogen we niet alleen de bestuurskracht van de regio, maar tegelijk ook van elke individuele gemeente.

Aan de basis ligt het aanvoelen dat enkele bestaande samenwerkingsverbanden soms te grillig (wisselende samenstelling
door gemeenten die in- en uitstappen) of te grootschalig (logge structuur, te weinig voeling met enkele deelnemende
gemeenten) zijn, in combinatie met de noden aan meer efficiëntie en bestuurskracht op diverse vlakken. Binnen “Neteland”
zijn de gemeenten prioritaire partners van mekaar en nemen ze beslissingen inzake samenwerking samen, op een collegiale
manier. Dat gebeurt in een vaste regio waarin “samen uit en samen thuis” geldt. Het is een samenwerking die niet enkel
informeel, of naar aanleiding van een subsidie, wordt gestart maar veel verder gaat dan dat. Ze kan desgevallend ook
ingrijpen op de organisatie. Het is geen samenwerking die meteen geld oplevert maar wel de bestuurskracht fundamenteel
versterkt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 20.582 59.974 77.872 79.430 81.018 82.638

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.582 -59.974 -77.872 -79.430 -81.018 -82.638

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: BD2: We willen een goed georganiseerde en
goed werkende organisatie zijn met veel aandacht voor p...
BD2: We willen een goed georganiseerde en goed werkende organisatie zijn met veel aandacht voor personeelsbeleid en
personeelswelzijn
Niet de politici maar de medewerkers van ons lokaal bestuur zorgen er elke dag voor dat de “NV Vorselaar” draait en dat de
dienstverlening wordt gewaarborgd. Een goed overzicht en een passende sturing (personeelsbeheer) alsook het creëren van een
meer beleidsmatige visie op personeel in de toekomst en het welzijn van die medewerkers zijn van belang om te komen tot een
vlot draaiende organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 194.281 1.206.620 227.830 266.070 293.597 322.428

Ontvangsten 300 300 300 300 300 300

Saldo -193.981 -1.206.320 -227.530 -265.770 -293.297 -322.128

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000063: AP1: Personeelsdienst en vorming 0112
AP1: Sterk personeelsbeleid als basis voor goed draaiende organisatie
Vorselaar heeft een goed werkende personeelsdienst. Het beheren en administratief opvolgen lukt aardig maar gemeente
en OCMW hebben de komende tijd nood aan meer personeels”beleid”. De uitdagingen zijn immers niet gering: heel wat
pensioneringen, noden voor kennisbeheer, enzovoort.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 165.686 1.178.189 198.742 236.823 263.688 292.351

Ontvangsten 200 200 200 200 200 200

Saldo -165.486 -1.177.989 -198.542 -236.623 -263.488 -292.151

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000064: AP2: Welzijn op het werk 0115
AP2: Aangename plek om te werken met hoge personeelstevredenheid
Niet alleen het personeelsbeheer is van belang. Het personeel is ons grootste kapitaal binnen de NV Vorselaar. We
koesteren en motiveren ons personeel zodat iedereen met volle goesting aan de slag gaat om een goede dienstverlening te
bieden en hard werk te verrichten voor de inwoners van onze gemeente. Personeelswelzijn krijgt de nodige aandacht, zowel
intern binnen de administratie als vanuit de politiek verantwoordelijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 28.595 28.431 29.088 29.247 29.909 30.077

Ontvangsten 100 100 100 100 100 100

Saldo -28.495 -28.331 -28.988 -29.147 -29.809 -29.977

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000065: AP3: Organisatiebeheersing 0114
AP3: Aandacht voor processen van organisatiebeheersing om onze organisatie beter te beheren
Zowel de gemeente als het OCMW is het laatste decennium enorm geëvolueerd: niet alleen qua taken en bevoegdheden
maar ook inzake personeel. Een groter wordende organisatie heeft ook behoefte aan meer aandacht voor kwaliteit,
processen en organisatiebeheersing. Sinds 2015 hebben we een gezamenlijk kader voor organisatiebeheersing en werd een
eerste proces doorlopen van evaluatie en van uitvoering / opvolging van daaruit vloeiende acties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018: BD3: Een maximale afstemming en
optimalisatie van de diensten die ondersteunend werken voor gemee...
BD3: Een maximale afstemming en optimalisatie van de diensten die ondersteunend werken voor gemeente en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 2.568.994 2.620.352 2.629.205 2.671.444 2.705.182 2.729.847

Ontvangsten 39.655 47.987 41.997 42.222 37.947 33.747

Saldo -2.529.339 -2.572.365 -2.587.208 -2.629.222 -2.667.235 -2.696.100

Investeringen
Uitgaven 433.811 931.356 82.900 39.800 8.800 4.200

Ontvangsten 16.400 15.000 0 0 0 0

Saldo -417.411 -916.356 -82.900 -39.800 -8.800 -4.200

Financiering

Prioritair actieplan: AP000066: AP1: Secretariaat 0110 - Fiscale en financiële diensten
0111 - Archief 0113
AP1: Secretariaat en financiële dienst als onmisbare schakel
Het secretariaat en de financiële dienst zijn de meest klassieke en oudste diensten in een gemeentehuis. Ze zijn onmisbaar
en een wezenlijke schakel in de dagelijkse werking en dienstverlening. Er wordt de nodige aandacht geschonken aan de
werking en aansturing van deze diensten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 763.077 709.409 719.210 739.248 749.953 750.504

Ontvangsten 3.680 5.077 5.077 5.077 5.077 5.077

Saldo -759.397 -704.332 -714.133 -734.171 -744.876 -745.427

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000067: AP2: Overige algemene diensten 0119 (deel
communicatie)
AP2: Communicatiebeleid uitbouwen
Vorselaar heeft de voorbije jaren heel hard gewerkt aan het communicatiebeleid: zowel op het vlak van frequentie als qua
mediamix. De hoge snelheid, het ritme en de mix van instrumenten moeten een troef blijven. Nieuwe trends (digitalisering,
sociale media) moeten we stipt opvolgen en mee verwerken in een echt communicatie’beleid’.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 16.250 19.750 18.000 18.000 18.000 18.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -16.250 -19.750 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000068: AP3: Overige algemene diensten 0119 (deel ICT)
AP3: ICT-visie om snel ontwikkelende technologie korter op te volgen en werking van gemeente en OCMW te optimaliseren
Digitalisering en informatisering is al geen trend meer maar wel de standaard. Vorselaar probeert op een verstandige
manier de nieuwe instrumenten in te zetten in de dienstverlening en de werking, zowel front- als back-office.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 199.410 184.165 167.165 169.700 169.700 169.700

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -199.410 -184.165 -167.165 -169.700 -169.700 -169.700

Investeringen
Uitgaven 65.800 14.900 82.900 14.800 8.800 4.200

Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 0

Saldo -65.800 100 -82.900 -14.800 -8.800 -4.200

Financiering

Prioritair actieplan: AP000069: AP4: Overige algemene diensten 0119 (deel
gemeentehuis)
AP4: Eén centrale, toegankelijke gemeentelijke campus
Het gemeentehuis is het kloppend hart van de gemeente. Het moet een sociaal huis zijn waarin alle burgers zich thuis
kunnen voelen en terecht kunnen. Toegankelijkheid van zo’n publieke gebouwen is van belang. Gekoppeld aan een
langetermijnvisie willen we de site meer open stellen en ontsluiten (cf. project gemeentepark) en inbedden als een sociale
campus (cf. sociale dienstverlening, dienstencentrum, ontmoetingscentrum, serviceflats, sociale woningen,
zorginfrastructuur, enz.). In het verlengde willen we meteen voor het hele patrimonium een integraal gebouwenbeheer en
energiezorgplan opstarten. Dat is een prima basis voor een doordacht en professioneel gebouwenbeheer- en beleid in de
toekomst.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.589.007 1.705.528 1.723.330 1.742.996 1.766.029 1.790.143

Ontvangsten 35.975 42.910 36.920 37.145 32.870 28.670

Saldo -1.553.032 -1.662.618 -1.686.410 -1.705.851 -1.733.159 -1.761.473

Investeringen
Uitgaven 303.558 397.000 0 0 0 0

Ontvangsten 8.600 0 0 0 0 0

Saldo -294.958 -397.000 0 0 0 0

Financiering

Prioritair actieplan: AP000070: AP5: Overige algemene diensten 0119 (deel werkhal,
technische dienst en groendienst)
AP5: Optimaliseren van infrastructuur en werking gemeentelijke werkplaats
De gemeentelijke werkplaats is gelegen op het kruispunt van de Molenbaan en de weg naar de Veertien Kapellekens. De site
is de voorbije jaren al uitgebreid (extra grond, nieuwe werkhal), energietechnisch aangepast (aanleg gas, aanpassingen
verwarming) en verbouwd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.250 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.250 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Investeringen
Uitgaven 64.453 519.456 0 25.000 0 0

Ontvangsten 7.800 0 0 0 0 0

Saldo -56.653 -519.456 0 -25.000 0 0

Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: BD4: Een veilige gemeente zijn met
vernieuwende sensibilisering en consequent handhavingsbeleid  ...
BD4: Een veilige gemeente zijn met vernieuwende sensibilisering en consequent handhavingsbeleid
Vorselaar kan prima veiligheidscijfers voorleggen en kwam vorig jaar in een monitor naar voor als de gemeente met het grootste
veiligheidsgevoel. Ook binnen politiezone Neteland is Vorselaar de gemeente met de minste criminaliteit en overtredingen. Maar
de gemeente wil blijven verder werken aan veiligheid. Indien sensibilisering en informatie niet werken, is handhaving de figuurlijke
stok achter de deur. Daarin wordt samengewerkt met de veiligheidsdiensten (strafrechtelijke vervolging) maar de gemeente
neemt ook zelf verantwoordelijkheid door een eigen GAS-bevoegdheid (administratieve vervolging), noodplannings- en
handhavingsambtenaar. Nieuwe instrumenten en technieken worden stipt opgevolgd en ingezet waar mogelijk.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 907.712 957.586 867.065 876.470 887.258 896.668

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -907.712 -957.586 -867.065 -876.470 -887.258 -896.668

Investeringen
Uitgaven 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -33.561 -53.550 -53.550 -53.885 -53.885

Financiering

Prioritair actieplan: AP000071: AP1: Bestuurlijke preventie 0480 - Overige elementen
van openbare orde en veiligheid 0490
AP1: Nieuw drug- en verslavingsbeleid
Vorselaar nam het voortouw in de ontwikkeling van een heel ander, breder en meer multidisciplinair drugbeleid in de
Kempen. We willen dat beleid uitwerken, verankeren en ook verbreden bij bijvoorbeeld verenigingen, horeca en ook
uitbreiden richting andere vormen van verslaving zoals tabak, alcohol, e.a.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000072: AP2: Overige elementen van openbare orde en
veiligheid 0490
AP2: Consequent handhavingsbeleid
Elk beleid heeft een sluitstuk nodig. Indien sensibilisering en informatie niet werkt, is handhaving de figuurlijke stok achter
de deur. Op dat vlak probeert de gemeente ook erg consequent, duidelijk en rechtlijnig te zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000073: AP3: Bestuurlijke preventie 0480
AP3: Bestuurlijke handhaving en administratieve sancties
Er wordt alsmaar meer bestuurlijk gehandhaafd. Het toepassingsgebied wordt groter. Vele overlastfeiten en kleinere
vergrijpen (bv. sluikstorten) werden vroeger niet strafrechtelijk vervolgd. De gemeente besliste samen met de collega-
besturen uit de politiezone Neteland om ook administratieve vervolging/sancties mogelijk te maken en maakte één
politiecodex.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.525 3.550 3.600 3.600 3.650 3.650

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.525 -3.550 -3.600 -3.600 -3.650 -3.650

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000074: AP4: Politiediensten 0400 - Overige elementen
openbare orde en veiligheid 0490
AP4: Optimaliseren van de werking van politiezone en wijkpolitie
De meest natuurlijke partner inzake handhaving is de politie. Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar
maken deel uit van de Politiezone Neteland.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 661.455 706.965 716.095 725.225 734.355 743.485

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -661.455 -706.965 -716.095 -725.225 -734.355 -743.485

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000075: AP5: Brandweer 0410
AP5: Opvolgen van brandweerhervorming waardoor de snelst adequate hulpverlening ook voor Vorselaar gewaarborgd blijft
In de lijn van de politiehervorming begin jaren 2000 stond werd in de vorige legislatuur ook een brandweerhervorming
doorgevoerd. Het is kwestie van deze hervorming stipt op te volgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 199.272 134.245 134.245 134.245 135.588 135.588

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -199.272 -134.245 -134.245 -134.245 -135.588 -135.588

Investeringen
Uitgaven 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -33.561 -53.550 -53.550 -53.885 -53.885

Financiering

Prioritair actieplan: AP000076: AP6: Overige elementen van openbare orde en
veiligheid 0490
AP6: Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) en professionele werking van dienst noodplanning
Noodplanning is de voorbije jaren al breed uitgebouwd in Vorselaar. Een “oefenbeleid” is minder aanwezig. Het bestuur wil
deze legislatuur een inhaalbeweging maken met een up-to-date ANIP en een oefenbeleid dat focust op de meest kwetsbare
plaatsen: onder meer de scholen, jeugdcentrum en kinderopvang.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 43.460 12.865 13.125 13.400 13.665 13.945

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -43.460 -12.865 -13.125 -13.400 -13.665 -13.945

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000078: AP7: Overige elementen van openbare orde en
veiligheid 0490
AP7: Vorselaar voert samen met Neteland een actief beleid om het hoofd te bieden aan Corona en andere pandemieën die
onze regio/wereld bedreigen
Toen Corona uitbrak, werkten de vijf gemeenten van Neteland meteen solidair samen om de richtlijnen van de hogere
overheden lokaal te vertalen. De crisiscel Neteland (burgemeesters, noodplanningsambtenaren en
communicatieambtenaren, politie, voorzitter huisartsenkring en directeur ziekenhuis) vergaderde tot driemaal per week. Er
werd nauw samengewerkt met het ziekenhuis en de huisartsenkring. Zo werden ook veel extra initiatieven uitgewerkt en 6
expertenteams opgezet die de rode draad vormden in de Corona-crisis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 99.961 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -99.961 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Prioritaire Inhoudstabel: SD50: SD5: Algemene financiering
SD5: Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 16.875 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangsten 7.728.281 7.742.434 7.922.099 8.153.237 8.351.359 8.549.068

Saldo 7.711.406 7.717.959 7.852.324 8.078.862 8.277.584 8.476.493

Investeringen
Uitgaven 344.835 690.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo -344.835 -606.756 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangsten 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020: BD1: Vorselaar blijft een financieel gezonde
gemeente
BD1: Vorselaar blijft een financieel gezonde gemeente
Vorselaar is een kerngezonde gemeente. Het financieel beleid moet gevoerd worden vanuit een langetermijnvisie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 16.875 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangsten 7.728.281 7.742.434 7.922.099 8.153.237 8.351.359 8.549.068

Saldo 7.711.406 7.717.959 7.852.324 8.078.862 8.277.584 8.476.493

Investeringen
Uitgaven 344.835 690.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo -344.835 -606.756 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangsten 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000

Prioritair actieplan: AP000077: AP1: Algemene financiering 0010-0020-0030-0040-
0050-0090
AP1: Gezond financieel beleid
Eind 2012, het begin van vorige legislatuur bedroeg het resultaat (verschil tussen dagelijkse werkingskosten en -
opbrengsten, de ruimte waarmee je jaarlijks investeringen kan doen) 562.747 euro. Het bestuur maakte in 2013 meteen
werk van het opstellen van het 80-puntenplan. Daarmee is er fors bespaard op de interne werking door o.a. minder uit te
besteden, zaken efficiënt op lange termijn én met veel subsidies aan te pakken. Op het einde van die legislatuur (°
jaarrekening 2018) bedroeg de “autofinancieringsmarge” maar liefst 1.391.434 euro. Het is een aangename vaststelling dat
het financiële resultaat de afgelopen jaren voortdurend in stijgende lijn gaat, ondanks heel wat tegenvallers (o.a. minder
ontvangsten uit het Gemeentefonds, hoge historische afrekeningen van de vroegere pool voor de brandweerkosten,
verminderde dividenden en intresten, verminderde subsidies van Vlaamse en federale overheid, …) en zonder ook maar één
bijkomende lening. Op die manier beschikt onze gemeente nu over een aanzienlijke financiële buffer. Vorselaar is sinds
december 2018 volledig schuldenvrij. Toch is er ook in alle beleidsterreinen zwaar geïnvesteerd.

De strategische en beleidsdoelstellingen, de actieplannen en concrete projecten worden uitgevoerd zonder dat daarvoor de
belastingen moesten worden verhoogd.  Zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen op de onroerende
voorheffing blijven in Vorselaar onder het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten. Op een aantal vlakken is de
schaalgrootte van Vorselaar beperkt, en daarom maken we slimme keuzes om intergemeentelijk samen te werken.
Vorselaar neemt daarin zelf ook de kop.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 16.875 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangsten 7.728.281 7.742.434 7.922.099 8.153.237 8.351.359 8.549.068

Saldo 7.711.406 7.717.959 7.852.324 8.078.862 8.277.584 8.476.493

Investeringen
Uitgaven 344.835 690.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo -344.835 -606.756 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangsten 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 36 / 218



Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.vorselaar.be/bestuur-diensten/beleid-en-projecten/beleid
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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M1: Financieel doelstellingenplan
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Markt 14, 2290 Vorselaar Financieel directeur: Cindy Martens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BD1: Een actief natuur- en milieubeleid voeren
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 816.619 841.816 800.986 808.497 819.233 829.397

Ontvangst 96.200 96.700 94.700 98.700 95.700 97.700

Saldo -720.419 -745.116 -706.286 -709.797 -723.533 -731.697

Investering
Uitgave 30.000 194.275 5.000 50.000 0 0

Ontvangst 0 45.275 0 0 0 0

Saldo -30.000 -149.000 -5.000 -50.000 0 0

Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0

Ontvangst 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:BD2: Duurzame landbouw en lokale economie stimuleren en verzekeren
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 620 620 620 620 620 620

Ontvangst 0 470 470 470 470 470

Saldo -620 -150 -150 -150 -150 -150

Investering
Financiering
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:BD3: Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en werkomgeving
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 221.280 248.165 252.181 255.884 259.503 263.231

Ontvangst 40.650 42.290 42.290 42.290 42.290 42.290

Saldo -180.630 -205.875 -209.891 -213.594 -217.213 -220.941

Investering
Uitgave 25.000 49.000 0 0 0 0

Ontvangst 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.000 -49.000 0 0 0 0

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:BD4: Een mooi en net publiek domein voor Vorselaar
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 304.800 255.100 257.150 291.425 259.175 284.425

Ontvangst 554.671 521.667 444.683 446.048 447.618 449.218

Saldo 249.871 266.567 187.533 154.623 188.443 164.793

Investering
Uitgave 1.598.366 600.410 2.448.050 194.500 0 150.000

Ontvangst 260.665 300.000 1.575.650 25.000 0 0

Saldo -1.337.701 -300.410 -872.400 -169.500 0 -150.000

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:BD1: Vrije tijd: een breed vrijetijdsbeleid voor alle inwoners
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 65.510 62.220 61.970 62.025 62.080 62.135

Ontvangst 2.545 50 50 50 50 50

Saldo -62.965 -62.170 -61.920 -61.975 -62.030 -62.085

Investering
Financiering

Uitgave 0 0 0 0 0 0

Ontvangst 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:BD2: Jeugd: een integraal kind- en jeugdvriendelijk beleid, over de beleidsdomeinen
heen

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 51.722 47.595 47.645 47.895 48.045 48.045

Ontvangst 6.530 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150

Saldo -45.192 -35.445 -35.495 -35.745 -35.895 -35.895

Investering
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:BD3: Sport: zoveel mogelijk inwoners van Vorselaar aanzetten tot beweging en een
verantwoorde en....

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 357.697 354.418 358.286 363.380 367.599 372.309

Ontvangst 72.795 87.697 88.002 88.759 89.119 89.381

Saldo -284.902 -266.721 -270.284 -274.621 -278.480 -282.928

Investering
Uitgave 549.359 437.550 0 0 0 0

Ontvangst 0 165.710 0 0 0 0

Saldo -549.359 -271.840 0 0 0 0

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:BD4: Cultuur: een dynamisch en verbindend cultuurbeleid
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 125.193 91.491 83.398 89.069 85.529 86.729

Ontvangst 29.543 36.575 32.065 33.165 33.080 33.605

Saldo -95.650 -54.916 -51.333 -55.904 -52.449 -53.124

Investering
Uitgave 44.945 5.000 0 15.000 0 0

Ontvangst 0 44.945 0 0 400.000 0

Saldo -44.945 39.945 0 -15.000 400.000 0

Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 42 / 218



Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:BD5: Bibliotheek: behoud van de educatieve en sociale rol van de bib
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 164.438 174.420 157.627 139.087 140.401 141.897

Ontvangst 18.680 20.180 20.230 20.230 20.280 20.280

Saldo -145.758 -154.240 -137.397 -118.857 -120.121 -121.617

Investering
Uitgave 57.500 5.750 1.300.000 0 0 0

Ontvangst 7.800 0 0 0 0 0

Saldo -49.700 -5.750 -1.300.000 0 0 0

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:BD6: Erfgoed: het bewaren van zowel het onroerend als roerend en immaterieel
erfgoed

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 19.675 15.775 12.635 10.785 12.645 10.800

Ontvangst 25 25 25 25 25 25

Saldo -19.650 -15.750 -12.610 -10.760 -12.620 -10.775

Investering
Uitgave 1.097 373.903 0 0 0 0

Ontvangst 0 280.000 0 0 0 0

Saldo -1.097 -93.903 0 0 0 0

Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0

Ontvangst 100.000 0 0 0 0 0

Saldo 100.000 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:BD7: Toerisme: onze troeven uitspelen om het (dag)toerisme en korte verblijven te
stimuleren

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 14.828 9.453 9.468 9.493 7.825 7.825

Ontvangst 0 0 0 0 0 0

Saldo -14.828 -9.453 -9.468 -9.493 -7.825 -7.825

Investering
Uitgave 0 18.000 0 0 0 0

Ontvangst 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -18.000 0 0 0 0

Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 43 / 218



Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:BD1: Vorselaar ontwikkelt zich verder als onderwijsgemeente door zelf goed
basisonderwijs aan te ...

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 1.092.906 1.083.863 1.106.120 1.123.897 1.143.125 1.163.043

Ontvangst 1.010.700 1.019.290 1.036.305 1.053.660 1.071.465 1.089.525

Saldo -82.206 -64.573 -69.815 -70.237 -71.660 -73.518

Investering
Uitgave 82.885 674.055 4.650.425 791.280 41.255 13.000

Ontvangst 0 15.000 0 0 0 3.032.740

Saldo -82.885 -659.055 -4.650.425 -791.280 -41.255 3.019.740

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:BD2: Vorselaar wil alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling, gelijkwaardige kansen
bieden

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 486.439 481.393 441.480 447.035 452.610 458.209

Ontvangst 347.000 304.775 304.600 304.600 304.600 305.100

Saldo -139.439 -176.618 -136.880 -142.435 -148.010 -153.109

Investering
Uitgave 20.462 0 0 0 0 0

Ontvangst 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.462 0 0 0 0 0

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:BD3: Het sociaal beleid blijft laagdrempelig en toegankelijk voor iedere burger in
Vorselaar en i...

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 1.679.295 1.852.289 1.860.520 1.876.919 1.892.882 1.904.535

Ontvangst 1.083.757 948.015 948.590 950.640 950.465 952.790

Saldo -595.538 -904.274 -911.930 -926.279 -942.417 -951.745

Investering
Uitgave 384.000 50.000 0 0 0 0

Ontvangst 325.090 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090

Saldo -58.910 -24.910 25.090 25.090 25.090 25.090

Financiering
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015:BD4: Vorselaar wil een gemeente zijn waarin solidariteit een nog grotere plaats kan
innemen

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 35.098 35.575 36.006 36.441 36.892 37.352

Ontvangst 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo -34.098 -34.575 -35.006 -35.441 -35.892 -36.352

Investering
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:BD1: We streven naar een transparante doorstroming van het beleid en een efficiënte,
klantvriende...

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 1.533.875 544.203 568.716 573.479 581.832 586.642

Ontvangst 65.100 65.175 65.175 65.175 65.200 65.200

Saldo -1.468.775 -479.028 -503.541 -508.304 -516.632 -521.442

Investering
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:BD2: We willen een goed georganiseerde en goed werkende organisatie zijn met veel
aandacht voor p...

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 194.281 1.206.620 227.830 266.070 293.597 322.428

Ontvangst 300 300 300 300 300 300

Saldo -193.981 -1.206.320 -227.530 -265.770 -293.297 -322.128

Investering
Financiering
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018:BD3: Een maximale afstemming en optimalisatie van de diensten die ondersteunend
werken voor gemee...

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 2.568.994 2.620.352 2.629.205 2.671.444 2.705.182 2.729.847

Ontvangst 39.655 47.987 41.997 42.222 37.947 33.747

Saldo -2.529.339 -2.572.365 -2.587.208 -2.629.222 -2.667.235 -2.696.100

Investering
Uitgave 433.811 931.356 82.900 39.800 8.800 4.200

Ontvangst 16.400 15.000 0 0 0 0

Saldo -417.411 -916.356 -82.900 -39.800 -8.800 -4.200

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019:BD4: Een veilige gemeente zijn met vernieuwende sensibilisering en consequent
handhavingsbeleid  ...

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 907.712 957.586 867.065 876.470 887.258 896.668

Ontvangst 0 0 0 0 0 0

Saldo -907.712 -957.586 -867.065 -876.470 -887.258 -896.668

Investering
Uitgave 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

Ontvangst 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -33.561 -53.550 -53.550 -53.885 -53.885

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020:BD1: Vorselaar blijft een financieel gezonde gemeente
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 16.875 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangst 7.728.281 7.742.434 7.922.099 8.153.237 8.351.359 8.549.068

Saldo 7.711.406 7.717.959 7.852.324 8.078.862 8.277.584 8.476.493

Investering
Uitgave 344.835 690.000 0 0 0 0

Ontvangst 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo -344.835 -606.756 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgave 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangst 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000
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Totaal
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 10.657.857 10.907.429 9.848.683 10.024.290 10.129.808 10.278.712

Ontvangst 11.097.432 10.946.780 11.054.731 11.312.721 11.523.118 11.741.899

Saldo 439.575 39.351 1.206.048 1.288.431 1.393.310 1.463.187

Investering
Uitgave 3.572.259 4.062.860 8.539.925 1.144.130 103.940 221.085

Ontvangst 609.955 974.264 1.600.740 50.090 725.090 3.057.830

Saldo -2.962.304 -3.088.596 -6.939.185 -1.094.040 621.150 2.836.745

Financiering
Uitgave 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangst 129.747 722.747 4.429.747 929.747 129.747 29.747

Saldo 129.747 722.747 4.429.747 809.747 9.747 -3.090.253
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M2: Staat van het financieel evenwicht
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Markt 14, 2290 Vorselaar Financieel directeur: Cindy Martens

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 439.575 39.351 1.206.048 1.288.431 1.393.310 1.463.187

a. Ontvangsten 11.097.432 10.946.780 11.054.731 11.312.721 11.523.118 11.741.899

b. Uitgaven 10.657.857 10.907.429 9.848.683 10.024.290 10.129.808 10.278.712

II. Investeringssaldo -2.962.304 -3.088.596 -6.939.185 -1.094.040 621.150 2.836.745

a. Ontvangsten 609.955 974.264 1.600.740 50.090 725.090 3.057.830

b. Uitgaven 3.572.259 4.062.860 8.539.925 1.144.130 103.940 221.085

III. Saldo exploitatie en investeringen -2.522.729 -3.049.245 -5.733.137 194.391 2.014.460 4.299.932

IV. Financieringssaldo 129.747 722.747 4.429.747 809.747 9.747 -3.090.253

a. Ontvangsten 129.747 722.747 4.429.747 929.747 129.747 29.747

b. Uitgaven 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -2.392.982 -2.326.498 -1.303.390 1.004.138 2.024.207 1.209.679

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 9.739.054 7.346.072 5.019.574 3.716.184 4.720.322 6.744.529

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 9.739.054 7.346.072 5.019.574 3.716.184 4.720.322 6.744.529

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 7.346.072 5.019.574 3.716.184 4.720.322 6.744.529 7.954.208

VIII. Onbeschikbare gelden 610.273 675.370 740.459 805.549 870.638 935.728

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 6.735.799 4.344.204 2.975.725 3.914.773 5.873.891 7.018.480

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 439.575 39.351 1.206.048 1.288.431 1.393.310 1.463.187

II. Netto periodieke aflossingen -129.747 -122.747 -29.747 90.253 90.253 90.253

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0 0 120.000 120.000 120.000

b. Periodieke terugvordering leningen 129.747 122.747 29.747 29.747 29.747 29.747

IV. Autofinancieringsmarge 569.322 162.098 1.235.795 1.198.178 1.303.057 1.372.934
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Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge 569.322 162.098 1.235.795 1.198.178 1.303.057 1.372.934

II. Correctie op de periodieke aflossingen 0 0 -48.000 -270.400 -332.800 -331.200

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0 0 120.000 120.000 120.000

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 0 0 48.000 390.400 452.800 451.200

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 569.322 162.098 1.187.795 927.778 970.257 1.041.734

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 6.735.799 4.344.204 2.975.725 3.914.773 5.873.891 7.018.480

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 6.735.799 4.344.204 2.975.725 3.914.773 5.873.891 7.018.480

II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 569.322 162.098 1.235.795 1.198.178 1.303.057 1.372.934

Totale Autofinancieringsmarge 569.322 162.098 1.235.795 1.198.178 1.303.057 1.372.934

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 569.322 162.098 1.187.795 927.778 970.257 1.041.734

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 569.322 162.098 1.187.795 927.778 970.257 1.041.734
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M3: Overzicht van de kredieten
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Markt 14, 2290 Vorselaar Financieel directeur: Cindy Martens

2020 2021

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente

Exploitatie 8.358.502 9.755.415 8.573.170 9.777.401

Investeringen 3.572.259 584.865 4.062.860 949.174

Financiering 0 129.747 0 722.747
Leningen en leasings 0 0 0 600.000

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 129.747 0 122.747

- OCMW
Exploitatie 2.299.355 1.342.017 2.334.259 1.169.379

Investeringen 0 25.090 0 25.090
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Markt 14, 2290 Vorselaar Financieel directeur: Cindy Martens

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering

Exploitatie
Uitgaven 16.875 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangsten 7.728.281 7.742.434 7.922.099 8.153.237 8.351.359 8.549.068

Saldo 7.711.406 7.717.959 7.852.324 8.078.862 8.277.584 8.476.493

Investeringen
Uitgaven 344.835 690.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo -344.835 -606.756 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangsten 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000

Algemeen bestuur en ondersteunende
diensten

Exploitatie
Uitgaven 5.204.862 5.328.761 4.292.816 4.387.463 4.467.869 4.535.585

Ontvangsten 105.055 113.462 107.472 107.697 103.447 99.247

Saldo -5.099.807 -5.215.299 -4.185.344 -4.279.766 -4.364.422 -4.436.338

Investeringen
Uitgaven 433.811 964.917 136.450 93.350 62.685 58.085

Ontvangsten 16.400 15.000 0 0 0 0

Saldo -417.411 -949.917 -136.450 -93.350 -62.685 -58.085

Financiering
Ruimte, omgeving en infrastructuur

Exploitatie
Uitgaven 1.343.319 1.345.701 1.310.937 1.356.426 1.338.531 1.377.673

Ontvangsten 691.521 661.127 582.143 587.508 586.078 589.678

Saldo -651.798 -684.574 -728.794 -768.918 -752.453 -787.995

Investeringen
Uitgaven 1.653.366 843.685 2.453.050 244.500 0 150.000

Ontvangsten 260.665 345.275 1.575.650 25.000 0 0
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo -1.392.701 -498.410 -877.400 -219.500 0 -150.000

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Vrije tijd en evenementen
Exploitatie

Uitgaven 799.063 755.372 731.029 721.734 724.124 729.740

Ontvangsten 130.118 156.677 152.522 154.379 154.704 155.491

Saldo -668.945 -598.695 -578.507 -567.355 -569.420 -574.249

Investeringen
Uitgaven 652.901 840.203 1.300.000 15.000 0 0

Ontvangsten 7.800 490.655 0 0 400.000 0

Saldo -645.101 -349.548 -1.300.000 -15.000 400.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 104.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 104.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Samenleving en sociaal beleid
Exploitatie

Uitgaven 3.293.738 3.453.120 3.444.126 3.484.292 3.525.509 3.563.139

Ontvangsten 2.442.457 2.273.080 2.290.495 2.309.900 2.327.530 2.348.415

Saldo -851.281 -1.180.040 -1.153.631 -1.174.392 -1.197.979 -1.214.724

Investeringen
Uitgaven 487.346 724.055 4.650.425 791.280 41.255 13.000

Ontvangsten 325.090 40.090 25.090 25.090 25.090 3.057.830

Saldo -162.256 -683.965 -4.625.335 -766.190 -16.165 3.044.830

Financiering
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Markt 14, 2290 Vorselaar Financieel directeur: Cindy Martens

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele uitgaven 10.657.757 10.900.829 9.792.283 9.961.790 10.067.908 10.218.012

1. Goederen en diensten 3.770.282 3.691.294 2.559.248 2.628.330 2.614.625 2.642.747

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5.380.914 5.610.447 5.650.329 5.747.641 5.857.886 5.967.958

a. Politiek personeel 209.862 211.920 215.480 215.480 219.120 219.120

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.112.650 1.041.224 1.056.371 1.108.290 1.149.245 1.191.721

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.006.917 3.285.661 3.289.657 3.317.417 3.364.553 3.413.523

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 834.100 850.780 867.800 885.100 902.960 921.000

f. Andere personeelskosten 217.385 220.862 221.021 221.354 222.008 222.594

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 443.630 469.545 461.045 463.545 464.045 464.045

4. Toegestane werkingssubsidies 1.018.710 1.084.622 1.080.110 1.083.348 1.092.391 1.103.166

- aan de politiezone 659.955 705.605 714.735 723.865 732.995 742.125

- aan de hulpverleningszone 199.272 134.245 134.245 134.245 135.588 135.588

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 34.186 75.692 95.215 96.798 96.793 98.438

- aan andere begunstigden 125.297 169.080 135.915 128.440 127.015 127.015

5. Andere operationele uitgaven 44.221 44.921 41.551 38.926 38.961 40.096

B. Financiële uitgaven 100 6.600 56.400 62.500 61.900 60.700

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0 6.500 56.300 62.400 61.800 60.600

- aan financiële instellingen 0 6.500 56.300 62.400 61.800 60.600

2. Andere financiële uitgaven 100 100 100 100 100 100

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele ontvangsten 10.644.656 10.542.539 10.718.773 10.976.763 11.187.385 11.405.941

1. Ontvangsten uit de werking 700.988 742.162 736.517 744.649 737.749 738.436

2. Fiscale ontvangsten en boetes 4.692.365 4.635.455 4.634.746 4.689.376 4.775.330 4.858.943

a. Aanvullende belastingen 4.315.595 4.232.305 4.231.546 4.286.176 4.367.105 4.450.718

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 1.632.416 1.617.553 1.617.553 1.617.553 1.617.553 1.617.553

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 2.563.494 2.495.067 2.494.308 2.548.938 2.629.867 2.713.480

- Andere aanvullende belastingen 119.685 119.685 119.685 119.685 119.685 119.685

b. Andere belastingen en boetes 376.770 403.150 403.200 403.200 408.225 408.225

3. Werkingssubsidies 4.943.296 4.895.744 5.086.983 5.280.846 5.410.844 5.543.500

a. Algemene werkingssubsidies 3.027.666 3.098.729 3.279.103 3.455.611 3.567.779 3.681.875
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II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- Gemeentefonds 2.254.836 2.333.951 2.415.833 2.500.587 2.588.315 2.679.227

- Andere algemene werkingssubsidies 772.830 764.778 863.270 955.024 979.464 1.002.648

- van de Vlaamse overheid 772.830 764.778 863.270 955.024 979.464 1.002.648

b. Specifieke werkingssubsidies 1.915.630 1.797.015 1.807.880 1.825.235 1.843.065 1.861.625

- van de federale overheid 480.195 418.770 418.770 418.770 418.795 418.795

- van de Vlaamse overheid 1.435.415 1.378.105 1.388.970 1.406.325 1.424.130 1.442.690

- van het OCMW 0 120 120 120 120 120

- van andere entiteiten 20 20 20 20 20 20

4. Recuperatie individuele hulpverlening 158.000 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500

5. Andere operationele ontvangsten 150.007 137.678 129.027 130.392 131.962 133.562

B. Financiële ontvangsten 452.776 404.241 335.958 335.958 335.733 335.958

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Exploitatiesaldo 439.575 39.351 1.206.048 1.288.431 1.393.310 1.463.187

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Investeringen in financiële vaste activa 87.450 113.850 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 87.450 113.850 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 3.344.809 3.671.174 8.481.375 1.090.580 50.055 167.200

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.571.029 2.931.174 7.181.375 1.090.580 50.055 167.200

a. Terreinen en gebouwen 932.796 1.574.351 4.648.025 864.280 29.555 0

b. Wegen en andere infrastructuur 1.037.181 454.560 2.443.050 184.500 0 150.000

c. Roerende goederen 592.455 528.360 90.300 41.800 20.500 17.200

e. Erfgoed 8.597 373.903 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 773.780 740.000 1.300.000 0 0 0

a. Onroerende goederen 773.780 740.000 1.300.000 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 25.000 88.000 5.000 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 115.000 189.836 53.550 53.550 53.885 53.885

- aan de hulpverleningszone 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 115.000 93.000 0 0 0 0

- aan andere begunstigden 0 63.275 0 0 0 0

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B. Verkoop van materiële vaste activa 543.880 83.244 0 0 700.000 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 400.000 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 400.000 0

2. Andere materiële vaste activa 543.880 83.244 0 0 300.000 0

a. Onroerende goederen 543.880 83.244 0 0 300.000 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 66.075 891.020 1.600.740 50.090 25.090 3.057.830

- van de Vlaamse overheid 66.075 891.020 1.600.740 50.090 25.090 3.057.830
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Investeringssaldo -2.962.304 -3.088.596 -6.939.185 -1.094.040 621.150 2.836.745

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo exploitatie en investeringen -2.522.729 -3.049.245 -5.733.137 194.391 2.014.460 4.299.932

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Vereffening van financiële schulden 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 120.000 120.000 120.000

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0 0 3.000.000

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Aangaan van financiële schulden 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 129.747 122.747 29.747 29.747 29.747 29.747

1. Terugvordering van toegestane leningen 129.747 122.747 29.747 29.747 29.747 29.747

a. Periodieke terugvorderingen 129.747 122.747 29.747 29.747 29.747 29.747

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Financieringssaldo 129.747 722.747 4.429.747 809.747 9.747 -3.090.253

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Budgettair resultaat van het boekjaar -2.392.982 -2.326.498 -1.303.390 1.004.138 2.024.207 1.209.679
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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T3: Investeringsproject
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Markt 14, 2290 Vorselaar Financieel directeur: Cindy Martens

IP-AP000001: Verwerving eigendommen 0050
AP000077: AP1: Algemene financiering 0010-0020-0030-0040-0050-0090

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 1.034.835 0 1.034.835

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 1.034.835 0 1.034.835
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 1.034.835 0 1.034.835

a. Onroerende goederen 1.034.835 1.034.835

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 383.244 0 383.244

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 383.244 0 383.244
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 383.244 0 383.244

a. Onroerende goederen 383.244 383.244

IP-AP000002: Werkhal - onderhouds- en aanpassingswerken aan gebouwen en gronden
AP000070: AP5: Overige algemene diensten 0119 (deel werkhal, technische dienst en groendienst)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 217.500 0 217.500

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 217.500 0 217.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 217.500 0 217.500

a. Terreinen en gebouwen 217.500 217.500

IP-AP000003: Gemeentehuis - onderhouds- en aanpassingswerken aan gebouwen en gronden
AP000069: AP4: Overige algemene diensten 0119 (deel gemeentehuis)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 52.000 0 52.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 52.000 0 52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 52.000 0 52.000

a. Terreinen en gebouwen 52.000 52.000
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IP-AP000004: Werkhal - machines, meubilair en uitrusting
AP000070: AP5: Overige algemene diensten 0119 (deel werkhal, technische dienst en groendienst)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 134.170 0 134.170

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 134.170 0 134.170
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 134.170 0 134.170

c. Roerende goederen 134.170 134.170

IP-AP000005: Gemeentehuis - machines, meubilair en uitrusting
AP000069: AP4: Overige algemene diensten 0119 (deel gemeentehuis)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 30.000 0 30.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 30.000 0 30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 30.000 0 30.000

c. Roerende goederen 30.000 30.000

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 8.600 0 8.600

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 8.600 8.600

IP-AP000006: ICT en digitalisering
AP000068: AP3: Overige algemene diensten 0119 (deel ICT)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 191.400 0 191.400

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 191.400 0 191.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 191.400 0 191.400

c. Roerende goederen 191.400 191.400

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 15.000 0 15.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 15.000 15.000

IP-AP000007: Voertuigen
AP000070: AP5: Overige algemene diensten 0119 (deel werkhal, technische dienst en groendienst)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 257.239 0 257.239

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 257.239 0 257.239
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 257.239 0 257.239

c. Roerende goederen 257.239 257.239

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 7.800 0 7.800

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 7.800 7.800
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IP-AP000008: Wegenwerken riolering Sassenhout/N153
AP000017: AP4: Wegen (mobiliteit) 0200 - Openbaar vervoer 0210 - Parkeren 0220

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 85.900 0 85.900

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 85.900 0 85.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 85.900 0 85.900

b. Wegen en andere infrastructuur 85.900 85.900

IP-AP000009: Fietspad N153
AP000017: AP4: Wegen (mobiliteit) 0200 - Openbaar vervoer 0210 - Parkeren 0220

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 1.656.750 0 1.656.750

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 1.656.750 0 1.656.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1.656.750 0 1.656.750

b. Wegen en andere infrastructuur 1.656.750 1.656.750

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 1.570.650 0 1.570.650

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.570.650 1.570.650

IP-AP000010: Wegenwerken riolering Noord fase 3
AP000016: AP3: Wegen 0200 - Watervoorziening 0630

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 675.021 0 675.021

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 675.021 0 675.021
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 675.021 0 675.021

b. Wegen en andere infrastructuur 675.021 675.021

IP-AP000011: Wegenwerken riolering Noord annex fase 3
AP000016: AP3: Wegen 0200 - Watervoorziening 0630

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 162.000 0 162.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 162.000 0 162.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 162.000 0 162.000

b. Wegen en andere infrastructuur 162.000 162.000
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IP-AP000012: Wegenwerken riolering Boulevard
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 239.070 0 239.070

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 239.070 0 239.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 239.070 0 239.070

a. Terreinen en gebouwen 10.000 10.000

b. Wegen en andere infrastructuur 229.070 229.070

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 11.785 0 11.785

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.785 11.785

IP-AP000013: Wegenwerken riolering Lepelstraat + Dijkbaan + Pompstation
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 377.500 0 377.500

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 377.500 0 377.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 377.500 0 377.500

a. Terreinen en gebouwen 10.000 10.000

b. Wegen en andere infrastructuur 367.500 367.500

IP-AP000014: Wegenwerken riolering Nieuwstraat
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 350.000 0 350.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 350.000 0 350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 350.000 0 350.000

b. Wegen en andere infrastructuur 350.000 350.000

IP-AP000015: Wegenwerken riolering Vispluk
AP000016: AP3: Wegen 0200 - Watervoorziening 0630

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 2.500 0 2.500

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 2.500 0 2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 2.500 0 2.500

b. Wegen en andere infrastructuur 2.500 2.500
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IP-AP000016: Marktplein en omgeving
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 679.700 0 679.700

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 679.700 0 679.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 679.700 0 679.700

a. Terreinen en gebouwen 20.000 20.000

b. Wegen en andere infrastructuur 652.200 652.200

e. Erfgoed 7.500 7.500

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 335.000 0 335.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 335.000 335.000

IP-AP000017: Wegen - onderhoudswerken en uitrusting
AP000017: AP4: Wegen (mobiliteit) 0200 - Openbaar vervoer 0210 - Parkeren 0220

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 399.035 0 399.035

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 399.035 0 399.035
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 399.035 0 399.035

b. Wegen en andere infrastructuur 55.800 55.800

c. Roerende goederen 343.235 343.235

IP-AP000018: Containerpark - machines, meubilair en uitrusting
AP000001: AP1: Ophalen en verwerking afval 0300 - Overig afvalbeheer 0309

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 47.000 0 47.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 47.000 0 47.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 47.000 0 47.000

c. Roerende goederen 47.000 47.000

IP-AP000019: Regionaal landschap ism Grobbendonk - ontharding omgeving Heiken
AP000004: AP4: Aankoop, inrichting en beheer van natuur 0340 - Overige bescherming biodiversiteit 0349

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 50.000 0 50.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000

a. Terreinen en gebouwen 50.000 50.000
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IP-AP000020: Hidrorio - investeringsfonds riolering
AP000002: AP2: Beheer regen- en afvalwater 0310

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 93.000 0 93.000

D. Toegestane investeringssubsidies 93.000 93.000

IP-AP000021: Publi-T - aandelen
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 201.300 0 201.300

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 201.300 0 201.300
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 201.300 201.300

IP-AP000022: RUP en andere studiekosten
AP000011: AP2: Gebiedsontwikkeling 0610

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 74.000 0 74.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 74.000 74.000

IP-AP000024: Openbare verlichting - Noord fase 3
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 115.000 0 115.000

D. Toegestane investeringssubsidies 115.000 115.000
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IP-AP000025: Aanleg buurtpleintjes
AP000015: AP2: Wegen 0200 - Groene ruimte 0680

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 15.000 0 15.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 15.000 0 15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 15.000 0 15.000

a. Terreinen en gebouwen 15.000 15.000

IP-AP000026: Nieuwe kinder- en jongerencampus
AP000038: AP1: Basisonderwijs 0800

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 6.070.699 0 6.070.699

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 6.070.699 0 6.070.699
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 6.070.699 0 6.070.699

a. Terreinen en gebouwen 6.070.699 6.070.699

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 3.032.740 0 3.032.740

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.032.740 3.032.740

IP-AP000027: School - onderhouds- en aanpassingswerken aan gebouwen en gronden
AP000038: AP1: Basisonderwijs 0800

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 83.500 0 83.500

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 83.500 0 83.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 83.500 0 83.500

a. Terreinen en gebouwen 83.500 83.500

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 15.000 0 15.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 15.000 15.000

IP-AP000028: School - machines, meubilair, uitrusting, ICT en digitalisering
AP000038: AP1: Basisonderwijs 0800

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 91.701 0 91.701

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 91.701 0 91.701
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 91.701 0 91.701

c. Roerende goederen 91.701 91.701

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Investeringsproject 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 68 / 218



IP-AP000029: Bibliotheek - onderhouds- en aanpassingswerken aan gebouwen en gronden
AP000028: AP1: Bibliotheek 0703

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 50.750 0 50.750

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 50.750 0 50.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 50.750 0 50.750

a. Terreinen en gebouwen 50.750 50.750

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 7.800 0 7.800

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 7.800 7.800

IP-AP000030: Bibliotheek - machines, meubilair en uitrusting
AP000028: AP1: Bibliotheek 0703

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 12.500 0 12.500

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 12.500 0 12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 12.500 0 12.500

c. Roerende goederen 12.500 12.500

IP-AP000031: Nieuwe bibliotheek
AP000028: AP1: Bibliotheek 0703

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 1.300.000 0 1.300.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 1.300.000 0 1.300.000
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 1.300.000 0 1.300.000

a. Onroerende goederen 1.300.000 1.300.000

IP-AP000032: Nieuw gemeenschapscentrum
AP000026: AP1: Gemeenschapscentrum 0705 - Monumentenzorg 0720 - Overig kunst- en cultuurbeleid 0739

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 15.000 0 15.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 15.000 0 15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 15.000 0 15.000

a. Terreinen en gebouwen 15.000 15.000
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IP-AP000033: Schranshoeve - onderhouds- en aanpassingswerken aan gebouwen en gronden
AP000026: AP1: Gemeenschapscentrum 0705 - Monumentenzorg 0720 - Overig kunst- en cultuurbeleid 0739

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 49.945 0 49.945

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 49.945 0 49.945
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 5.000 0 5.000

a. Terreinen en gebouwen 5.000 5.000

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 44.945 0 44.945

a. Onroerende goederen 44.945 44.945

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 44.945 0 44.945

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 44.945 44.945

IP-AP000034: Restauratie kerktoren
AP000031: AP1: Monumentenzorg 0720 - Overig beleid inzake erfgoed 0729

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 375.000 0 375.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 375.000 0 375.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 375.000 0 375.000

e. Erfgoed 375.000 375.000

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 280.000 0 280.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 280.000 280.000

IP-AP000035: Sportcentrum - onderhouds- en aanpassingswerken aan gebouwen en gronden
AP000024: AP1: Sportinfrastructuur 0742

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 831.000 0 831.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 831.000 0 831.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 831.000 0 831.000

a. Terreinen en gebouwen 831.000 831.000

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 165.710 0 165.710

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 165.710 165.710
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IP-AP000036: Sportcentrum - machines, meubilair en uitrusting
AP000024: AP1: Sportinfrastructuur 0742

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 155.909 0 155.909

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 155.909 0 155.909
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 155.909 0 155.909

c. Roerende goederen 155.909 155.909

IP-AP000037: Muziekschool - uitrusting
AP000039: AP2: Deeltijds kunstonderwijs 0820

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 7.000 0 7.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 7.000 0 7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 7.000 0 7.000

c. Roerende goederen 7.000 7.000

IP-AP000038: Verwerving eigendommen 0640
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 243.880 0 243.880

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 243.880 0 243.880
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 243.880 0 243.880

a. Onroerende goederen 243.880 243.880

IP-AP000039: Verwerving eigendommen 0705
AP000026: AP1: Gemeenschapscentrum 0705 - Monumentenzorg 0720 - Overig kunst- en cultuurbeleid 0739

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 400.000 0 400.000

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 400.000 0 400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 400.000 0 400.000

a. Terreinen en gebouwen 400.000 400.000
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IP-AP000040: Verwerving eigendommen 0930
AP000050: AP5: Sociale huisvesting 0930

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 434.000 0 434.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 434.000 0 434.000
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 434.000 0 434.000

a. Onroerende goederen 434.000 434.000

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 300.000 0 300.000

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 300.000 0 300.000
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 300.000 0 300.000

a. Onroerende goederen 300.000 300.000

IP-AP000043: Verwerving eigendommen 0119
AP000069: AP4: Overige algemene diensten 0119 (deel gemeentehuis)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 618.558 0 618.558

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 618.558 0 618.558
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 618.558 0 618.558

a. Terreinen en gebouwen 618.558 618.558

IP-AP000044: Toerisme - investeringssubsidie brug Aa
AP000036: AP3: Toerisme - onthaal en promotie 0520 - Toerisme - sectorondersteuning 0521

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 18.000 0 18.000

D. Toegestane investeringssubsidies 18.000 18.000

IP-AP000045: BKO - rollend materieel, machines, meubilair en uitrusting
AP000044: AP3: Kinderopvang 0945

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 20.462 0 20.462

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 20.462 0 20.462
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 20.462 0 20.462

c. Roerende goederen 20.462 20.462
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IP-AP000046: Wegenwerken riolering Schoolstraat
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 32.550 0 32.550

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 32.550 0 32.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 32.550 0 32.550

b. Wegen en andere infrastructuur 32.550 32.550

IP-AP000047: Plannen en studies
AP000003: AP3: Overige vermindering van de milieuverontreiniging 0329 - Overige milieubescherming 0390

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 44.000 0 44.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 44.000 44.000

IP-AP000048: Strategisch project Schupleer - opvolgingscommissie
AP000004: AP4: Aankoop, inrichting en beheer van natuur 0340 - Overige bescherming biodiversiteit 0349

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 45.275 0 45.275

D. Toegestane investeringssubsidies 45.275 45.275

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 45.275 0 45.275

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 45.275 45.275

IP-AP000049: Brandweerzone
AP000075: AP5: Brandweer 0410

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 248.431 0 248.431

D. Toegestane investeringssubsidies 248.431 248.431
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Markt 14, 2290 Vorselaar Financieel directeur: Cindy Martens

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lange termijn 0 600.000 4.880.000 5.660.000 5.640.000 2.520.000

1. Financiële schulden op 1 januari 0 0 600.000 4.880.000 5.660.000 5.640.000

2. Nieuwe leningen 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

3. Aflossingen 0 0 0 0 0 -3.000.000

4. Overboekingen 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

0 0 120.000 120.000 120.000 120.000

1. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 120.000 120.000 120.000

2. Aflossingen 0 0 0 -120.000 -120.000 -120.000

3. Overboekingen 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000

Totaal financiële schulden 0 600.000 5.000.000 5.780.000 5.760.000 2.640.000
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Financiële  risico’s en toelichting omtrent grondslagen en gehanteerde 

assumpties bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-25 

Deze bijlage bestaat uit een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en de 

middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s 

te dekken. Een aantal veronderstellingen die gebruikt werden bij de opmaak en de aanpassing 

van dit meerjarenplan  worden toegelicht. 

De impact van de coronacrisis 

Het effect op de ontvangsten en uitgaven van beide besturen werd nauwgezet gemonitord 

van in het begin van de coronacrisis.  

Er werden een heel aantal extra subsidies ontvangen waar in het merendeel van de gevallen 

extra uitgaven tegenover staan (Vlaams Noodfonds, subsidie voor armoedebestrijding, 

federale toelage voedselhulp, federale toelage covid-19 voor doelgroep OCMW, digitalisering 

onderwijs, coronatoelage buitenschoolse kinderopvang..). Anderzijds zijn er belasting- en 

retributie-ontvangsten die helemaal of fors verminderd zijn (belasting op kermissen, belasting 

op terrassen, retributie parkeren blauwe zone, inkomsten uit verhuur zalen en terreinen, 

afleveren vastgoedinformatie, aanvullende belasting op motorvoertuigen..). Door het feit dat 

evenementen, activiteiten en verhuringen niet konden doorgaan zijn soms zowel de 

exploitatie-uitgaven als de exploitatie-ontvangsten lager dan voorzien. 

Er werd een nieuw krediet voorzien voor uitgaven in het kader van corona-maatregelen 

(mondmaskers, ontsmettingsgel, schermen, ed). 

De concessievergoedingen voor Schranshoeve, Evenementenzaal en cafetaria De Dreef 

werden gedeeltelijk kwijtgescholden om de concessionarissen te ondersteunen.  

Het debiteurenbeheer werd voorzichtiger benaderd, er werd standaard een brief 

meegestuurd dat er begrip was voor de mogelijk moeilijke situatie en dat er contact kon 

opgenomen worden in verband met betalingsuitstel. Er zijn geen nieuwe dossiers 

overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. 

De echte financiële gevolgen voor de bevolking worden wellicht pas volgende jaar duidelijk. In 

2020 was er een lagere werkgelegenheid maar ook de komende 2 jaren wordt er in diverse 

studies gewaarschuwd voor een dalende werkgelegenheid. Enerzijds bestaat de vrees dat er 

door de lagere liquiditeit bij bedrijven minder geïnvesteerd zal worden (de studiedienst van 

ING bijvoorbeeld gaat uit van een daling met 25%)  en er herstructureringen zullen volgen. 

Anderzijds houdt de consument de knip op de portemonnee er wordt er nu veel gespaard.  

Een lagere werkgelegenheid zal zijn effect hebben op de inkomsten uit onze aanvullende 

belastingen op de personenbelastingen maar zou ook kunnen betekenen dat de uitgaven voor 

sociale steun bij het OCMW substantieel hoger kunnen zijn. 

Pas in het tweede jaarhelft van 2021 zou er dankzij vaccinaties een heropleving van de 

economie kunnen plaatsvinden. De rentevoeten op lange termijn zullen daardoor laag blijven 

wat een positief gevolg heeft voor de twee leningen die we ingeschreven hebben in dit 

meerjarenplan. Anderzijds zal de korte termijn rente (Euribor 3 maanden) naar alle 

waarschijnlijkheid ook nog minstens 2 jaar negatief blijven en is het afwachten hoe lang de 

banken het nog kunnen dragen om dit niet door te rekenen aan de klant. Een aantal banken 
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rekenen dit trouwens nu al door. Om deze reden zijn onze gelden bij Abn Amro weggehaald in 

de loop van 2020. We blijven de situatie kort opvolgen. 

 

Risico’s inzake schuldbeheer 

Noch het gemeentebestuur, noch het OCMW hebben openstaande financiële schulden. De 

laatste lening van het gemeentebestuur werd vervroegd afgelost in de loop van 2018. De 

solvabiliteit is dus zeer goed. In het huidige meerjarenplan zijn wel 2 leningen voorzien voor 

de nieuwbouw van de school. De prognoses voor de interesten zijn gemaakt op basis van de 

rentes op moment van de prijsvraag. De effectieve rente zal pas gekend zijn op moment van 

consolidatie. De verwachting is dat de rentes laag zullen blijven de eerstkomende  jaren. Eén 

van de leningen is een lening voor het bedrag van de Agion subsidie en is voorzien met een 

looptijd van 10 jaar en met enige aflossing op eindvervaldag. Deze lening zal als laatste 

opgenomen worden (opdat we zo weinig mogelijk jaren interest moeten betalen) en ze zal 

volledig vervroegd afgelost worden op het moment dat Agion de subsidie betaalt. Om zonder 

wederbeleggingsvergoeding vervroegd te mogen aflossen is deze rente jaarlijks herzienbaar. 

Stel dat Agion de subsidie niet betaalt zoals nu in het dossier berekend, dan houdt dat een 

risico in voor het bestuur. De andere lening is voorzien met een looptijd van 25 jaar en zal met 

een vaste rentevoet zijn zodat het risico op rentestijging na consolidatie uitgesloten wordt. 

 

Risico’s inzake de evolutie van exploitatie-uitgaven 

Inflatierisico 

De meeste exploitatie-uitgaven (los van de personeelsuitgaven!) werden gebudgetteerd 

zonder toepassing van een inflatiepercentage voor de volgende jaren. Dit zal in concreto 

betekenen dat er op deze werkingsuitgaven licht zal moeten bespaard worden. Een hoog 

inflatiepercentage zou betekenen dat de besparingsinspanningen groter worden.  

De personeelskosten omvatten ongeveer de helft van de totale exploitatie-uitgaven 

(ongeveer 5,3 mio euro voor beide besturen samen). Een stijging van de inflatie is dus een 

financieel risico met grote impact.  

De  prognoses van het Federaal Planbureau worden nauwgezet  opgevolgd. In het 

meerjarenplan is jaarlijks een stijging van de personeelskosten met 1,6% voorzien op basis van 

de huidige prognoses en voorziene indexverhogingen.  

Gelukkig blijft de inflatoire druk op de uitgaven beperkt. De laatste vooruitzichten van het 

Planbureau voorspellen een gemiddelde jaarinflatie van 0,80% in 2020 en 1,2% in 2021 

(gepubliceerd op 3/11/20). De volgende overschrijding van de spilindex voor de 

overheidswedden en sociale uitkeringen wordt verwacht in november 2021. Als gevolg 

daarvan zouden de sociale uitkeringen in december 2021 en de wedden van het 

overheidspersoneel in januari 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. 

 

Evolutie pensioenlasten 

De “hervorming van de pensioenfinanciering van het vast benoemd personeel van de 

provinciale en lokale besturen” (wet van 24 oktober 2011), met als doel bijkomende 
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financiering van de statutaire pensioenpools, heeft voor alle lokale besturen een aanzienlijke 

budgettaire impact. Ten eerste werden de patronale bijdragepercentages verhoogd, en 

daarnaast werd een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd: elk bestuur moet een percentage 

van het verschil tussen haar pensioenbijdragen en haar pensioenlasten bijpassen. Omdat het 

aantal vastbenoemden blijft afnemen en meer contractanten worden aangeworven zal de 

pensioenkost van de vastbenoemden op termijn sterker gaan doorwegen in verhouding tot de 

loonkost van de actieve vastbenoemden. De evolutie van de responsabiliseringsbijdrage 

wordt gemonitord. De toestand van beide besturen wordt nu nog steeds apart bekeken door 

RSZ waardoor eventuele optimalisatie tussen de besturen mogelijk is. Het zou logischer zijn 

dat beide besturen samen beoordeeld worden. Volgens de recentste berekeningen van RSZ 

zou het OCMW de komende 6 jaar geen responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Het 

gemeentebestuur betaalt vanaf 2020 (voor het jaar 2019) wel een responsabiliseringsbijdrage 

die elk jaar toeneemt. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is een tussenkomst voorzien 

vanaf 2020.  

We gaan mogelijks op zoek naar een beleggingsproduct dat mee de stijging van deze 

pensioenlasten kan opvangen en nog een positieve rente kan bieden. 

Toegekende werkingssubsidies 

De toegekende werkingssubsidies bedroegen bijna een kwart van de exploitatie-uitgaven van 

het gemeentebestuur in de jaarrekening 2018. 93% van het gemeentelijk subsidiebudget ging 

naar OCMW (45%), politie (35%), hulpverleningszone (9%) en afrekening vroegere 

brandweerpool (3%).  

Dit meerjarenplan is een geïntegreerd document voor beide besturen. Er is geen 

werkingssubsidie meer te vinden aan het OCMW bij het gemeentebestuur en anderzijds ook 

geen gemeentelijke bijdrage meer terug te vinden bij het OCMW. Het verschil tussen 

ontvangsten en uitgaven kan bekeken worden in schema M3. In de jaarrekening 2019 is op 

ARK 6941 en 7941 ‘Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de 

gemeente’ het saldo geboekt van 800.000 euro. Dit is het bedrag dat effectief door de 

gemeente aan het OCMW gestort werd om aan de betalingsverplichtingen te kunnen 

voldoen. Er worden geen overschotten opgebouwd in het OCMW.  

Ook bij de politie en hulpverleningszone speelt de personeelsuitgavenproblematiek en zijn 

personeelsuitgaven de grootste uitgavenpost. Vooral de politie werkt met veel vastbenoemd 

personeel en zal de druk van de oplopende pensioenlast het sterkst voelen. De bijdrage voor 

de politiezone stijgt met 6.9% in 2021. De jaren nadien telkens met 1,3%. 

Voor de hulpverleningszone is recent een nieuwe verdeelsleutel voor de kosten onderhandeld 

voor 2021 tot en met 2026 . De stijging die we verwacht hadden is er niet gekomen doordat 

er opgebouwde reserves zullen aangewend worden binnen de hulpverleningszone. De totale 

bijdrage zal met 16% dalen en pas vanaf 2024 met 1% stijgen. Voortaan worden de 

investeringen via het investeringsbudget opgevraagd (en niet meer mee in de gewone 

werking). Dit heeft een positief effect op onze autofinancieringsmarge.  
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Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten 

Onzekerheid opbrengsten belastingen 

Ongeveer 43% of 3,9 mio euro van de opbrengsten komt van de opcentiemen en aanvullende 

belastingen (vnl. onroerende voorheffing en personenbelasting). De bedragen worden 

opgenomen volgens de ramingen die we ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst en FOD 

Financiën. We hebben als lokaal bestuur geen vat op de beslissingen die door de hogere 

overheden genomen worden maar dragen er wel mee de gevolgen van. De taxshift speelde in 

2018 voor een derde keer op rij en remt elk jaar wat sterker. Met het eventuele 

terugverdieneffect van de impact van de taxshift op de economie en de arbeidsmarkt is geen 

rekening gehouden in de prognoses (de coronacrisis zorgt daarenboven op dit moment voor 

een dalende groei). In een verdere fase is de impact van de vergrijzing op de 

inkomstenbelasting ook een gegeven waar we als openbaar bestuur mee geconfronteerd 

zullen worden. Volgens een studie van Belfius zou dit voor Vorselaar tegen 2030 wel eens 

15% tot 20% minder inkomsten kunnen betekenen.  

Bovenop de taxshift en de vergrijzing komt nu nog het corona-effect. De raming voor 2021 is 

door de Fod Financiën neerwaarts bijgesteld. Ons budget wordt telkens aangepast aan de 

ontvangen ramingen. 

 

Debiteurenrisico 

Het risico dat de rechten (te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald worden, 

wordt zo goed mogelijk gedekt door een proactieve, accurate en snelle opvolging van de 

vorderingen. Daarnaast wordt de invorderingsprocedure zo uitgewerkt om een efficiënte en 

effectieve inningscyclus toe te laten. Dit uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en met 

de nodige klantgerichtheid. Het debiteurenbeheer van gemeente en OCMW is verder op 

mekaar afgestemd, met behoud van de eigenheid van de werking van een sociale dienst en 

zijn cliënten. Wat het OCMW betreft is een inhaalbeweging opgestart eind 2018 om 

openstaande vorderingen korter op te volgen en proactief afbetalingsplannen voor te stellen. 

Dit is zeker niet zonder positief gevolg gebleven maar liep door de coronacrisis sinds maart 

2020 moeilijker. Het OCMW blijft echter een groot bedrag aan zeer oude vorderingen 

meesleuren waar geen beweging meer in te krijgen is. Hiervoor zullen we ook het volgende 

jaar iets meer krediet moeten uittrekken. 

Gezien onze debiteuren voornamelijk schuldenaar zijn van beperkte bedragen is het risico op 

grote oninbaarstellingen om reden van insolventie, collectieve schuldenregeling ed klein, maar 

niet onbestaand. We stellen vast dat collectieve schuldenregelingen meer voorkomen en 

tegenwoordig al vaak over 7 jaar gespreid worden. In een groot aantal van de gevallen kan er 

niets tot zeer weinig terugbetaald worden. Na afloop van de schuldenregeling moeten deze 

vorderingen kwijtgescholden worden. Er kon een doorbraak bekomen worden naar afbetaling 

toe in de grootste openstaande vordering bij het OCMW, door de coronacrisis zal de 

terugbetaling trager verlopen dan initieel afgesproken.  

We worden meer en meer geconfronteerd met een aantal structureel onvermogende 

debiteuren voor de belasting op tweede verblijven. Wanneer schulden ophopen voor een 

paar jaar worden deze dossiers overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Beslag en 

gedwongen verkoop worden dan soms onderzocht maar de verkoopwaarde van deze tweede 

verblijven is vaak zeer laag, waardoor we dreigen zelf op te draaien voor de inningskosten. 
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Met een nog verdere stijging van de tarieven vanaf 2021 in het vooruitzicht, gecombineerd 

met nog nadelige effecten van de coronacrisis voor deze gezinnen, begint deze situatie toch 

zorgwekkend te worden.  

 

Liquiditeitsrisico 

De autofinancieringsmarge van het gemeentebestuur was in het verleden steeds ruim 

positief. Er was voldoende marge tussen ontvangsten en uitgaven om investeringen met eigen 

middelen te doen. Ook voor 2019 bleef de autofinancieringsmarge –ondanks een zeer grote 

storting van meer dan 2,2 mio EUR in het pensioenfonds van de mandatarissen- positief.  

Door de bijna onbestaande intresten op liquide middelen en zelfs een toenemende dreiging 

van negatieve intresten op onze banktegoeden, werd de marge in 2020 nog benut om een 

extra koopsom te storten van respectievelijk 750.000 en 255.000 euro in de 

pensioenverzekering van gemeente en OCMW.  

In het huidige meerjarenplan is er ook voor de komende jaren een positieve 

autofinancieringsmarge.  

Lage impact op de evolutie van belangrijke inkomsten 

Inkomsten uit bovenlokale fondsen blijven een risico. We hebben geen impact op de evolutie 

of het voortbestaan ervan. Het gemeentefonds bepaalt bijna 20% van onze inkomsten.  De 

laatste jaren mochten we steeds uitgaan van een stijging. In elk nieuw regeringsakkoord 

wordt deze stijging in vraag gesteld. Gelukkig mogen we voor de komende jaren terug uitgaan 

van een stijging van het gemeentefonds met 3,5% De sectorale subsidies zijn niet mee 

geïndexeerd. 

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is een nieuwe subsidie voor open ruimte ingeschreven 

vanaf 2020 tot en met 2025 voor in totaal ongeveer 1,5 miljoen euro. Dit geeft ons 

bijkomende zuurstof in het exploitatiebudget. 

Als gevolg van de coronacrisis dreigt er een toenemende begrotingstekort van bijna 5% van 

het BBP voor ons land. Het is niet uitgesloten dat de diverse overheden op middellange 

termijn opnieuw fiks op besparingen moeten inzetten. Op dat moment zijn er mogelijk ook 

gevolgen voor de lokale financiering. 

Inkomsten uit dividenden.  

Ondertussen is de uittreding uit Iveg en de toetreding tot Iveka afgerond. Deze operatie heeft 

op zich geen negatief effect op de dividenden. Aangezien interesten op onze gelden bijna 

onbestaand zijn, waren er voor de komende jaren middelen voorzien om te investeren in 

kapitaalsverhogingen (Publi-T) en participaties in bijvoorbeeld windmolens. Helaas is het 

dossier van de windmolens onzeker geworden en hebben we dit voorlopig terug uit de 

meerjarenplanning gehaald. 

Daarenboven verwachten we mogelijks druk op de dividenden van gas en elektriciteit. Op 13 

augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van 

elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Helaas tonen eerste analyses aan 

dat deze aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een significante daling van de 

gereguleerde winst van de opdrachthoudende verenigingen. Naast het realiseren van 

bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen zal een neerwaartse 
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bijsturing van het dividendbeleid grondig worden onderzocht. Omdat er op dit moment nog 

teveel onzekerheden zijn kan Iveka enkel een inschatting geven van de dividenden voor 2021. 

Voor de jaren nadien hebben we een voorzichtige prognose behouden. 

  

Risico’s inzake het thesauriebeheer 

Bankenrisico 

In totaliteit staat er in november 2020 ongeveer 8 mio euro op rekeningen (excl belegging 

serviceflats) bij financiële instellingen. 

Faling van één van deze financiële instellingen zou een zeer groot risico zijn. Het 

garantiefonds komt voor ons niet tussen dus zelfs 100.000 euro per financiële rekening zoals 

bij particulieren is niet gegarandeerd. 

De risico’s worden beperkt door de gelden te spreiden over diverse banken die daarenboven 

een minimale solvabiliteit hebben. Kredietwaardigheid, in de volksmond rating genoemd, is 

een inschatting door externe bureaus van de terugbetalingscapaciteit van een bank. De 

veiligste banken hebben een triple A kredietrating.  De minst betrouwbare banken hebben 

een C rating. 

In onderstaande tabel zijn de ratings weergegeven van de banken waarmee gemeentebestuur 

en OCMW samenwerken: 

     Moody’s Fitch  S&P 

Belfius     A2  A-  A- 

Ing     A1  A  A 

Kbc     A1  A  A 

ABNAmro    A2  A  A 

Banken met A2 rating  beschikken over een sterke capaciteit om hun financiële verplichtingen 

na te komen maar zijn iets meer vatbaar voor de negatieve effecten van veranderingen in de 

economische toestand dan banken met een hogere rating. 

De samenwerking met Abn Amro is eerder dit jaar stopgezet omwille van het feit dat ze vanaf 

de eerste euro al -0.5% rente zouden aanrekenen vanaf juli. Dit maakt dat het almaar moeilijk 

wordt om onze banktegoeden te spreiden over meerdere financiële instellingen. 

 

Renterisico 

Daarenboven is er een negatief renterisico op onze beschikbare liquiditeiten. Er worden 

limieten gesteld aan de bedragen die nog op de rekening mogen staan. Deze limieten worden 

dagelijks opgevolgd. 

Er zijn 2 lange-termijn schulden waarop de lage rente-opbrengsten een groot effect hebben, 

namelijk de pensioenlasten voor de mandatarissen en de aankoopverplichting van de 

serviceflats van het OCMW. 
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 1/ pensioenen mandatarissen gemeente en OCMW 

Het uitbetalen van de pensioenen van de mandatarissen is een vaststaande schuld op lange 

termijn. 

Deze schuld moet verplicht tot uiting gebracht worden in de jaarrekening onder ARK 

1600000 “voorzieningen voor pensioenen”. Deze voorziening wordt jaarlijks herberekend op 

basis van de leeftijd, de wedde en de ambtstermijn van de mandatarissen. Eind 2018 stond er 

als voorziening 111.253 euro geboekt voor OCMW en 3.362.704,10 euro voor gemeente. 

Ter financiering van het pensioen wordt er op de wedde van de actieve mandatarissen een 

inhouding voor pensioen gedaan (ARK 7440000). Voor 2018 bedroeg dit in totaal voor 

OCMW 2.270 euro en voor de gemeente 12.885 euro. Deze ontvangsten werden mee met 

de andere tegoeden van het bestuur belegd op korte termijn (en brachten steeds minder op). 

Door middelen onder te brengen in een Tak 21 pensioenverzekeringsproduct kan er een 

hogere opbrengst gegarandeerd worden. Daarenboven zijn de gelden in zo’n product beter 

beschermd. Wanneer we kiezen voor een pensioenverzekering worden de begunstigden 

eigenaars van de gelden. Dit heeft als voordeel dat die gelden een hogere bescherming 

genieten bij eventueel faillissement van de verzekeraar. Ze zijn dan een bijzonder vermogen 

dat is voorbehouden en genieten absolute voorrang ten opzichte van andere 

schuldvorderingen, zelfs voorrang op voorrechten van de fiscus en de RSZ. De gelden die op 

bankrekeningen staan van de gemeente of in effecten zitten genieten deze bescherming niet 

en zijn mogelijks verloren ingeval van faillissement van een financiële instelling. Mede om 

deze twee redenen is begin 2019 na marktbevraging een dergelijke pensioenverzekering 

afgesloten bij Belfius. Er zijn aanzienlijke koopsommen gestort (70.000 euro voor OCMW en 

2.200.000 euro voor gemeente) zodat dit product ook meteen genoeg kan opbrengen. Sinds 

2020 worden de pensioenen van de gewezen mandatarissen ook betaald vanuit dit 

pensioenfonds. Eind 2019 is in de jaarrekening van beide besturen de toekomstige 

pensioenschuld fors gedaald doordat het pensioenfonds deze schulden grotendeels op zich 

neemt.  

Aangezien de pensioenverzekering nog gegarandeerde opbrengsten genereert (en verwacht 

wordt dat die gegarandeerde interest voor nieuwe stortingen weldra zal dalen) werd er in 

oktober dit jaar nog een extra koopsom te gestort van respectievelijk 750.000 en 255.000 

euro in de pensioenverzekering van gemeente en OCMW.  

 2/ aankoopverplichting serviceflats OCMW 

Het OCMW heeft een aankoopverplichting van 2,5 mio euro in het jaar 2040 betreffende de 

serviceflats. Om dit geld bij mekaar te sparen gebeurt er een jaarlijkse storting van 65.000 

euro in een belegging TAK 26 bij Belfius. Bij opmaak van het beleggingsplan werd er naast de 

gegarandeerde opbrengst uitgegaan van een extra rente. Door de aanhoudend lage rente 

zullen we niet voldoende opbrengst behalen om het volledige bedrag te bereiken op het einde 

van de rit. We bekeken de mogelijkheid om een substantiële extra storting te doen. Belfius wil 

echter geen extra stortingen, bovenop het afgesproken ritme, meer aanvaarden omdat het 

voor hen te onzeker wordt of zij zelf het gegarandeerde minimum rendement kunnen 

behalen. 
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Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten 

Toegestane leningen 

Het gemeentebestuur heeft een leningen toegestaan aan Pidpa voor een totaal saldo op lange 

termijn van 2.295.852,30 euro voor de overdracht van de riolering. Het openstaand bedrag 

op korte termijn bedraagt 25.347,33 (aflossingen voor 2020). Deze lening wordt in principe 

terugbetaald op 100 jaar. Er kan evenwel vervroegd terugbetaald worden op voorwaarde dat 

dit geld gebruikt wordt voor niet-subsidieerbare rioleringswerken. Elk jaar komt er 25.347,33 

in het investeringsfonds met dit doel. Voor project Boulevard zal o.a. gebruik gemaakt worden 

van het investeringsfonds. Er is altijd een risico van insolvabiliteit van de ontlener. Maar Pidpa 

is een financieel gezonde intercommunale met in 2019 een solvabiliteitsratio van 66%. 

Er werd in 2017 ook een lening toegekend aan de Kerkfabriek voor de aankoop van de 

pastorie. Initieel bedroeg de lening 300.000 euro. Een laatste schijf van 100.000 euro werd 

voorzien voor juni 2020 en werd ook ontvangen. Deze lening is bijgevolg afgelost. 

Eind 2019 werd er een lening toegekend aan KVVOG Vorselaar voor duurzame investeringen 

voor een bedrag van 44.000 euro. Deze lening loopt over 10 jaar vanaf 2020. De eerste 

aflossing werd ontvangen zoals voorzien maar in principe bestaat er een risico op niet-

terugbetaling. Covid-19 heeft het voor sportverenigingen zeer moeilijk gemaakt. Er is nauw 

contact met de vereniging zodat de situatie van kortbij opgevolgd kan worden. 

Financieel vast actief  

De aandelen van de Gemeentelijke Holding staan nog altijd met waarde 0 in de boeken. We 

hebben nog  geen recuperatie kunnen doen tot op heden (de afwikkeling van het faillissement 

is nog lopend). 

Concessies  

Het gemeentebestuur ontvangt opbrengsten uit concessies voor de Schranshoeve, cafetaria 

‘De Dreef’ en de evenementenzaal. Tot begin 2019 waren de concessies in handen van 

respectievelijk Brouwerij Inbev en Brouwerij Corsendonk Distributie. Bij de effectieve 

uitbaters van beide locaties zijn al financiële problemen geweest, wat periodes van leegstand 

met zich heeft meegebracht. De concessies zelf zijn telkens doorbetaald geweest. Ons 

mogelijk financieel risico was beperkt tot een faillissement van één van de brouwerijen. De 

concessie Schranshoeve is verlengd tot 30 april 2022. Concessie De Dreef is in onderling 

overleg vervroegd stopgezet begin 2019. Er zijn nieuwe concessies uitgeschreven voor de 

cafetaria en de evenementenzaal en toegewezen aan respectievelijk Silstella en Sufi. De totale 

ontvangsten voor het bestuur zijn lager maar er zijn gemotiveerde uitbaters gevonden. De 

solvabiliteit was geen probleem maar Covid-19 heeft roet in het eten gegooid. De situatie 

wordt van kortbij opgevolgd. Om de uitbaters te ondersteunen is een gedeelte van de 

concessievergoeding voor 2020 kwijtgescholden. 

Risico tgv borgstellingen  

Er zijn momenteel geen borgstellingen. 
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Andere risico’s 

• Juridische geschillen: momenteel geen met mogelijk zware financiële gevolgen 

• Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen: in het 

meerjarenplan zijn een aantal verkopen van patrimonium voorzien. Voor deze 

geplande verkoopopbrengsten bestaat het risico dat de inkomsten mogelijk niet 

volledig of tijdig kunnen gerealiseerd worden. 

• Fraude in betalingsverkeer: Er zijn procedures vastgelegd voor wat betreft wijzigingen 

van debiteuren- en crediteurengegevens. Er wordt ook gesensibiliseerd op gebied van 

phishing en hacking. Dit blijft een aandachtspunt want fraudeurs gaan steeds slimmer 

tewerk.  
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 

De documenten zijn beschikbaar op onze website: 

 

https://www.vorselaar.be/bestuur-diensten/beleid-en-projecten/beleid 
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Motivering van de wijzigingen  

 

BELEIDSPLAN MET 10 BELEIDSBRIEVEN 

Het bestuur ontwikkelde in het eerste jaar van deze legislatuur een bestuursakkoord met daarin 10 
centrale thema's, gevat in 10 beleidsbrieven die ook op voorhand met de voltallige gemeenteraad 
werden besproken.  

1. Beleidsbrief “Werven en werken” 
2. Beleidsbrief “Gehuchten en buurten” 
3. Beleidsbrief “Klimaat en duurzaamheid” 
4. Beleidsbrief “Welzijn, zorg en gezondheid” 
5. Beleidsbrief “Bruisend dorpsleven” 
6. Beleidsbrief “Troeven van Vorselaar” 
7. Beleidsbrief “Dienstverlening” 
8. Beleidsbrief “Betrokkenheid & participatie” 
9. Beleidsbrief “Samenwerking” 
10. Beleidsbrief “Financieel gezond en verstandig” 

Het voltallige meerjarenplan / beleidsplan met strategische doelstellingen, projecten en acties werd 
goedgekeurd eind 2019. Het gaat om een uitgebreid plan (366 pagina’s) met een grondige 
omgevingsanalyse en meer dan 300 concrete acties die gepland worden in deze legislatuur.  

→ UPDATE: De doelstellingen en 10 beleidsbrieven blijven 100% behouden in deze herziening. 

 

INVESTERINGEN IN 20 GROTE PROJECTEN 

Er was een opvallend zwaar investeringsprogramma voorzien met tal van projecten die al vele jaren 

worden voorbereid en de komende jaren Vorselaar van straatbeeld sterk doen veranderen. Er 

werden 20 concrete plannen benoemd die de toekomst, de dienstverlening en/of het straatbeeld 

van Vorselaar grondig zullen veranderen de komende jaren: 

1. Niet minder dan 9 (!) grote rioleringswerken waardoor we een rioleringsgraad van 93% 

zullen behalen, bij de hoogste van Vlaanderen; 

2. Heraanleg van 17 straten: o.a. Groenstraat/Zegbroek/Bosweg/Klissenhoek (2019), 

Boulevard, Nieuwstraat en Markt (2021), Lepelstraat en Dijkbaan (2022), Sassenhout, Kweek 

en Herderstraat, Poederleeseweg en N153 (2023), Vispluk, Plein, Heirbaan, Strateneinde 

(2024-2025) … op verschillende plaatsen wordt er geïnvesteerd in ANPR-camera’s;   

3. Heraanleg van het Marktplein (eerste subsidie van Vlaamse overheid inzake ontharding en 

provinciale laureaat van de wedstrijd ‘Natuur in je buurt’);  

4. Een nieuwe jeugd- en kindercampus in de Cardijnlaan (met nieuw schoolgebouw, jeugdhuis, 

speelpleinwerking, jeugdcentrum en aansluiting op kinderopvang);  

5. Uitbreiding van de site rond het gemeentehuis: vorming van één grote sociale campus met 

ook de serviceflats en dienstencentrum Sprankel!; Daar brengen we ook de sociale winkels 

(sociale kruidenier, strijkatelier, tweedehandswinkeltje, …) samen;  

6. Ontmoetingscentrum voor verenigingen: meer m²’s voor de verenigingen; 

7. Creatie van een groen gemeentepark rond het gemeentehuis met trage verbindingen naar 

het Marktplein;  
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8. Masterplan Lepelstraat met woonblokken, een nieuwe bibliotheek (open huis) samen met 

alle scholen en een medische groepspraktijk;  

9. Veel aandacht voor buurten en wijken en herinrichting trage wegen en buurtpleinen;  

10. Nog meer inzetten op huisbezoeken en dienstverlening aan huis (sociale dienst en 

individueel lokaal cliëntenoverleg); ook de werking van de mindermobielencentrale wordt 

door het lokaal bestuur overgenomen;  

11. Invoering van een nieuwe sociaal-pedagogische toelage;  

12. Volledige verledding van de openbare verlichting ism Fluvius;  

13. Zware investeringen in klimaat en energie: elk (!!) gemeentelijk gebouw wordt energiezuinig 

gemaakt en krijgt zonnepanelen; 

14. Investering in hernieuwbare energie en energiezuinige mobiliteit (elektrische en CNG-

voertuigen, elektrische deelauto’s);  

15. Armoedebeleid verstevigen (kinderarmoedefonds) en bijkomende sociale huisvesting (onder 

meer projecten op Markt, Nieuwstraat en Kuiperstraat);  

16. De aanleg van een kunstgrasveld voor korfbal en voetbal, en een uitbreiding van de sporthal 

op het sportcentrum;  

17. Aandacht en ruimte voor ondernemers met een aparte werkgroep “lokale economie”, een 

nieuwe KMO-zone op Sassenhout, een extra buurtwinkel, een actie “lokaal winkelen” 

(evenementen, cadeaucheques, promotie streekproducten); 

18. De troeven van Vorselaar (erfgoed en natuur) nog meer toeristisch valoriseren, onder meer 

met een erfgoedspel “Forsellara”, drie educatieve routes, een app “Ontdek Vorselaar” en de 

inrichting van een belevingsvolle site op de Schranshoeve;  

19. Veel aandacht voor overleg met adviesorganen en partners: een volledig nieuw 

participatiereglement met o.a. nieuwe overlegstructuren met horeca, landbouw, vrijetijd;  

20. Vernieuwing van de Info Vorselaar en inzet van chat/skype en digitaal loket.  

Los van die twintig projecten zijn er in totaal 5 strategische doelstellingen, 20 beleidsdoelstellingen, 

77 actieplannen en 303 acties! Daarin wordt verstandig op lange termijn geïnvesteerd: in energie & 

klimaat, in sociaal beleid, in pensioenlasten, in riolering, in de slagkracht van de regio (Neteland) …  

 

→  UPDATE: Aan de voorziene ambities is nauwelijks getornd en de voorziene projecten worden 

onverminderd gerealiseerd of verder voorbereid. Door Corona zijn een aantal vertragingen opgelopen 

maar die schade kan door een onderlinge koppeling (bv. rioleringswerken) de komende twee jaar 

weer worden goedgemaakt. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in dit herziene meerjarenplan: 

- Extra middelen voor brandweer en politie 

- Extra middelen voor ANPR-camera’s (+ onderhoudskosten en ijkingskosten) 

- Extra middelen voor personeel (personeelsformatie én uitvoering nieuw loonakkoord met 

koopkrachtverhoging personeel 300 € /FTE + VIA 5-middelen)  

- Extra uitgaven voor Corona en besteding noodfonds (cf. infra) 

- Klepelmaaier voor technische dienst – 70.000 € (nieuwe tractor) 

- Extra riolerings- en wegeniswerk Schoolstraat – 32.500 € (derdebetalersysteem) 

- Opvolgingscommissie & GRUP: project Beek.Boer.Bodem, in- en uit verwervingssubsidie 

Natuurpunt en nieuw Leader-project Verbindend Landschap 

- Subsidie duurzame mobiliteit (Vlaamse overheid): 7.000 € inkomst, 14.000 € uitgaven 

- Oproep noodwoningen: aankoop twee panden (Cardijnlaan 5 en Kempenlaan 13) 
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EFFECT VAN CORONA-CRISIS 

Het voorbije jaar (en wellicht ook het komende jaar) zijn zonder enige voorgaande. We bevinden ons 

in bijzonder onzekere tijden. Corona heeft onze samenleving grotendeels lam gelegd en zorgt ook 

voor heel wat extra zorgen en noden: maatschappelijk, welzijn, armoede, tewerkstelling, 

ondernemers/handelaars/horeca en ook voor verenigingen.  

Er werden een heel aantal extra subsidies ontvangen waar in het merendeel van de gevallen extra 

uitgaven tegenover staan (Vlaams Noodfonds, subsidie voor armoedebestrijding, federale toelage 

voedselhulp, federale toelage covid-19 voor doelgroep OCMW, digitalisering onderwijs, 

coronatoelage buitenschoolse kinderopvang..). 

→  UPDATE: Voor de gemeente zorgt Corona in ieder geval ontegensprekelijk voor extra kosten (voor 

Vorselaar alleen nu al 42.500 euro tot 19 november 2020) en fiks minder inkomsten (concrete 

ramingen tegen medio 2021 bekend). Zo zijn er belasting- en retributie-ontvangsten die helemaal of 

fors verminderd zijn (belasting op kermissen, belasting op terrassen, retributie parkeren blauwe zone, 

inkomsten uit verhuur zalen en terreinen, afleveren vastgoedinformatie, aanvullende belasting op 

motorvoertuigen..). Er werd een nieuw krediet voorzien voor uitgaven in het kader van corona-

maatregelen (mondmaskers, ontsmettingsgel, schermen, ed).  

Alle lokale besturen kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om hun meerjarenplan te 

herbekijken en zich te wapenen tegen die Corona-effecten. De effecten van Corona zullen zich nog een 

hele poos doen voelen. De besteding van de middelen uit het noodfonds vrije tijd en verschillende 

tegemoetkomingen inzake welzijn, worden maximaal gespreid en ook overlegd binnen werkgroepen.  

 

VERBAND TUSSEN CORONA & INVESTERINGEN IN MEERJARENPLAN 

Corona voorspellen was niemand gegeven … maar een eerste analyse in het managementteam & 

beleidscollege maakt alvast duidelijk dat ons meerjarenplan toch al de juiste klemtonen had voorzien 

om zelfs ook deze vreselijke pandemie het hoofd te bieden. 

→  Volgende elementen waren al voorzien en zijn nu pijlers in het relance-beleid van zowel Vlaamse 

overheid als ons eigen lokaal bestuur: 

- Samenwerking met welzijn & gezondheidszorg: we werken nauw samen met zorgverstrekkers 

binnen een nieuwe eerstelijnszone Middenkempen waar alle partners mekaar ontmoeten en 

kunnen afstemmen 

- Zorg op eerste lijn: Vorselaar had voorzien in een eigen investering in een multidisciplinaire 

eerstelijnspraktijk; dat is hét model voor de toekomst (cf. evaluatie dat het model met de 

klassieke solo-artsen volledig achterhaald en ook kwetsbaar is gebleken in de corona-crisis). 

- Dienstverlening op terug vallen: de voorbije jaren is fel geïnvesteerd in een goede 

dienstverlening (werken op afspraak, extra diensten, ook extra sociale diensten zoals MMC, 

sociale kruidenier, psycholoog, arbeidsmarkttrajectbegeleider, 

seniorenconsulent/vereenzaming) 

- Communicatie en noodplanning:  we hadden extra geïnvesteerd in noodplanning (eigen 

noodplanningscoördinator en algemeen nood- en interventieplan, extra medewerker op 

communicatie die binnen Neteland een sterk D5-team vormt) 

- IT en telewerk: vorig jaar al geïnvesteerd in een extra IT-medewerker, voice-over-IP-telefonie, 

extra laptops en VPN-verbindingen om vanop afstand te werken; in het personeelsbeleid 

waren al pilootprojecten inzake flexibel werken  
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- Openbare ruimte, mobiliteit, zwakke weggebruikers: de voorbije extra ingezet op zwakke 

weggebruikers (STOP-principe in beleidsbrief en beleidsplan + investeringen in een 

voetgangerscirkel en opmaak + aanleg nieuwe trage wegen), openbare pleinen 

- Groen en ontharding: cf. project Marktplein, cf. geïntegreerd droogte- en 

basishemelwaterplan met 18 deelzones, geïnvesteerd in buurtpleintjes en groen 

- Welzijn: een breed en sterk uitgebouw sociaal en welzijnsbeleid met een integrale aanpak en 

extra dienstverlening zoals een outreach-psycholoog, sociale kruidenier, buurtgerichte zorg, 

dienstencentrum, vrijwilligerswerking, seniorenconsulent en werking inzake vereenzaming, … 

- Lokaal winkelen: Lokaal winkelen is nu het modewoord maar hadden wij zeer nadrukkelijk als 

de beleidslijn (zelfs letterlijk de term) voorzien. Er is een nieuw horeca-overleg (cf. hervorming 

inspraak en participatie eind 2019), een werkgroep lokale economie, een actie lokaal 

winkelen, uitbreiding van het aanwenden van de cadeaucheques en een systematische 

samenwerking (charter met UNIZO/VOKA). 

- Robuustheid, niet kwetsbaar zijn in crisissituaties: automatisme in samenwerking met 5 

gemeenten van Neteland; die Corona meteen samen hebben aangepakt: meteen van de 

eerste dag de vijf burgemeesters samen met een team aan noodplanningsambtenaren die we 

delen, samen met artsen en ziekenhuis … een automatisme dankzij onze systematische 

samenwerking op andere domeinen. En dat dat slagkracht geeft, is wel duidelijk. De artsen en 

ziekenhuizen zagen deze dynamiek en dat zorgt ervoor dat wij 1) meteen aan de slag zijn 

gegaan met triage en call center (sinds november ook een eigen testcentrum) 2) een 

vrijetijdsaanpak 3) afgestemde communicatie 4) zes expertenteams (onderwijs, vrije tijd, 

handelaars, vrijwilligers, zorg/welzijn en medische opvolging) 5) dat wij meer dan 800 

vrijwilligers inzetten 6) dat wij diensten aanbieden aan de ganse regio van de Kempen (call 

center voor werkingsgebied van meer dan 250.000 inwoners + logistiek transport en verdeling 

van materiaal vanuit Neteland naar de 4 Kempense ziekenhuizen). Of hoe in een crisissituatie 

iets heel moois kan groeien …  

 

FINANCIEEL PLAATJE 

Het investeringsvolume is tegenover de vorige legislatuur (4.083.000 euro) meer dan verdrievoudigd 

nu (13.642.000 euro) en toch gebeurt dat zonder lastenverhogingen en met een -meer dan- 

uitstekend financieel evenwicht.  

- Belangrijk is dat dit ambitieuze programma kan gerealiseerd worden zonder de belastingen 

(personenbelasting/opcentiemen onroerende voorheffing) te verhogen, al voor het 19e jaar 

op een rij. Dat engagement werd de ganse legislatuur doorgerekend. Dat betekent dat de 

belastingtarieven dan 25 jaar op een rij ongewijzigd zullen gebleven zijn. Er werd al hard 

gewerkt om zoveel mogelijk subsidies binnen te halen. Zo zijn er niet minder dan 21 

subsidies verkregen voor de hierboven genoemde projecten. 

- Er werd slechts 1 lening aangegaan, voor het toekomstproject van de kinder- en 

jongerencampus (6 mio euro). Dat is financieel interessant (door de erg lage rentevoet). De 

helft van de lening wordt nog deze legislatuur al afgelost en de aflossingen zijn volledig 

doorgerekend. We zouden er zelfs voor kunnen kiezen om die lening niet op te nemen. Het is 

echter verstandiger om de uitstaande reserve te investeren waardoor we op termijn meer 

inkomsten genereren voor de gemeente. Dat gebeurt met de blik op de toekomst: de aanleg 

van een pensioenfonds (2,3 mio euro), een fonds voor de serviceflats (530.000 euro), 

participaties in nutsmaatschappijen (780.000 euro), enz.  
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→  UPDATE: Ook in deze herziening zijn extra stappen voorzien om geld op een andere plaats te 

alloceren omdat er ondertussen zelfs sprake is van een negatieve rentevoet. Zie ook de toelichting van 

de financieel directeur in haar nota over de financiële risico’s.  

In samenwerking met onze financiële dienst willen we nog meer operaties plannen om centen te 

herinvesteren op andere plaatsen i.p.v. negatieve rente te gaan betalen op uitstaande middelen. Dit 

jaar werd een aanzienlijke bijstorting gedaan in het pensioenfonds (1.005.000 euro) voor 

mandatarissen en in het budget 2021 wordt onder meer een extra strategische/toekomstige 

voorziening aangelegd voor pensioenen van onze statutaire medewerkers (1.000.000 euro). Ook 

enkele strategische aankopen (de voorbije jaren telkens een budget van 690.000 euro) passen in dat 

verhaal. Die komen deels in vervanging van vroegere huurpanden maar zijn ook efficiënt in het 

nieuwe thesauriebeheer.  

 

FINANCIEEL EVENWICHT & AUTOFINANCIERINGSMARGE 

Nadat al meer dan 300 acties en projecten zijn doorgerekend, blijft de zogenaamde 

“autofinancieringsmarge” (893.200 euro) en het “gecumuleerd budgettair resultaat” (6.653.000 

euro), de twee financiële evenwichten die het lokaal bestuur moet aantonen voor de Vlaamse 

overheid en Europa, uitermate positief! De gemeente staat ook dan nog altijd in de top 10 van de 

meest financieel gezonde gemeenten van Vlaanderen.  

→  UPDATE: Ondanks de Corona-crisis en de minderinkomsten en meeruitgaven, ondanks de 

middelen die extern worden belegd (aankopen, pensioenfonds, participaties) is ook in dit herziene 

meerjarenplan de evolutie van de cijfers nog positief. De autofinancieringsmarge en het budgettair 

resultaat blijven prima. 

 

** ORIGINEEL MEERJARENPLAN 2020-2025 
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** AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025
Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

Markt 14, 2290 Vorselaar

Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Financieel directeur: Cindy Martens

Inhoudstabel: SD10: SD1: Ruimte, omgeving en infrastructuur
SD1: Ruimte, omgeving en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.343.319 1.345.701 1.310.937 1.356.426 1.338.531 1.377.673

Ontvangsten 691.521 661.127 582.143 587.508 586.078 589.678

Saldo -651.798 -684.574 -728.794 -768.918 -752.453 -787.995

Investeringen
Uitgaven 1.653.366 843.685 2.453.050 244.500 0 150.000

Ontvangsten 260.665 345.275 1.575.650 25.000 0 0

Saldo -1.392.701 -498.410 -877.400 -219.500 0 -150.000

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Beleidsdoelstelling: BD000001: BD1: Een actief natuur- en milieubeleid voeren
BD1: Een actief natuur- en milieubeleid voeren
Het gemeentebestuur bouwt verder aan een integraal duurzaamheidsbeleid. Het verbeteren van onze afvalcijfers, de aanleg van
gescheiden rioleringsstelsels, de uitbreiding van het pompstation op het Heiken en de bouw van windmolens waarbij
burgerparticipatie mogelijk is, spelen daarin een belangrijke rol.

Heel wat waardevolle natuurgebieden, zowel binnen als buiten het centrum, kunnen nog meer met elkaar verbonden worden, wat
het toeristisch potentieel van Vorselaar nog vergroot. Binnen het gevoerde beleid wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de bestaande landbouwbedrijven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 816.619 841.816 800.986 808.497 819.233 829.397

Ontvangsten 96.200 96.700 94.700 98.700 95.700 97.700

Saldo -720.419 -745.116 -706.286 -709.797 -723.533 -731.697

Investeringen
Uitgaven 30.000 194.275 5.000 50.000 0 0

Ontvangsten 0 45.275 0 0 0 0

Saldo -30.000 -149.000 -5.000 -50.000 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Actieplan: AP000001: AP1: Ophalen en verwerking afval 0300 - Overig afvalbeheer
0309
AP1: Het afvalbeleid optimaliseren
Vorselaar staat voor grote uitdagingen op het vlak van afvalbeheer. Vorselaar moet opnieuw de ambitie hebben om tot de
koplopers te horen voor wat het terugdringen van het restafval betreft en streeft naar een efficiënte inzameling. Ook de
strijd tegen zwerfvuil en sluikstort wordt verdergezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 713.747 701.099 691.669 705.869 716.930 725.973

Ontvangsten 95.950 96.450 94.450 98.450 95.450 97.450

Saldo -617.797 -604.649 -597.219 -607.419 -621.480 -628.523

Investeringen
Uitgaven 30.000 17.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -30.000 -17.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000001: A1: Waken over het principe ‘de vervuiler betaalt’
A1: Waken over het principe ‘de vervuiler betaalt’
In deze legislatuur waken we verder over het principe ‘de vervuiler betaalt’. Burgers zijn zelf ook mee
verantwoordelijk voor het afval. Dit principe uit zich op verschillende vlakken. In eerste instantie moet de verhouding
tussen wat de gemeente en de inwoners ervoor bijdragen, in evenwicht zijn. We blijven daarnaast pleiten om de
tarieven meer gelijk te schakelen binnen het IOK-werkingsgebied. De eerste stappen daarvoor kunnen gebeuren in
overleg met de omliggende gemeenten. Dit initiatief draagt er bovendien toe bij dat het afvaltoerisme (bv. snoeiafval)
wordt teruggedrongen.

‘De vervuiler betaalt’ betekent ook dat er vanuit het bestuur verder wordt ingezet op het voorkomen en het beboeten
van sluikstorten en zwerfvuil via camera’s. Het GIS helpt ons om deze problematiek in beeld te brengen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 503.640 516.700 524.100 536.700 544.590 552.000

Ontvangsten 13.000 13.000 11.000 13.000 11.000 13.000

Saldo -490.640 -503.700 -513.100 -523.700 -533.590 -539.000

Investeringen
Financiering

Actie: AC000002: A2: Bestaande samenwerkingsverbanden evalueren en waar
mogelijk nieuwe opzetten
A2: Bestaande samenwerkingsverbanden evalueren en waar mogelijk nieuwe opzetten
Voor het overgrote deel van onze afvalophaling en -verwerking werken we samen met IOK Afvalbeheer. Het
afvalcontract met deze intercommunale loopt af in 2021. Dat is het uitgelezen moment om een evaluatie van de
samenwerking te maken en de verschillende mogelijkheden te vergelijken. Wellicht zijn in de toekomst nieuwe
samenwerkingen zinvol, o.a. wat het recyclagepark betreft. Naast onze samenwerking met IOK Afvalbeheer willen we
ook die met Kringwinkel Zuiderkempen en Wereldmissiehulp (kledingcontainers) bekijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000003: A3: Mogelijkheden inzake uitbating recyclagepark onderzoeken
A3: Mogelijkheden inzake uitbating recyclagepark onderzoeken
Het recyclagepark speelt een belangrijke rol in de inzameling en verwerking van afval. De afgelopen jaren werden er in
Vorselaar al verschillende initiatieven genomen om de werking ervan te verbeteren, maar er zijn nog elementen die
beter kunnen, zoals selectievere inzamelingen en een verdere automatisatie van de toegangscontrole en de
afrekening. Na onderzoek bleek dat de huidige oppervlakte van het containerpark redelijk beperkt is. We bekijken de
mogelijkheden voor de toekomst. De dienstverlening en nabijheid voor de burger staat daarbij voorop.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 210.107 184.399 167.569 169.169 172.340 173.973

Ontvangsten 82.950 83.450 83.450 85.450 84.450 84.450

Saldo -127.157 -100.949 -84.119 -83.719 -87.890 -89.523

Investeringen
Uitgaven 30.000 17.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -30.000 -17.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000004: A4: Sorteren om afvalcijfers te verbeteren
A4: Sorteren om afvalcijfers te verbeteren
Het gemeentebestuur kan zijn inwoners en medewerkers nog meer aanmoedigen om grondig te sorteren. De cijfers
tonen immers aan dat er nog ruimte is voor verbetering. Vanaf 1 januari 2021 zal binnen het IOK-werkingsgebied
P+MD ingevoerd worden. Hierdoor zal er heel wat meer materiaal in de nu nog blauwe zak mogen, waaronder
yoghurtpotjes en plastic schaaltjes. Recycleren krijgt immers voorrang op verbranden (restafval). Dankzij de
technologische evolutie kunnen er meer plastics hergebruikt worden in diverse toepassingen. Het veilig inzamelen van
schadelijke fracties zoals asbest, geneesmiddelen, vetten, KGA, … vraagt bijzondere maatregelen.

Er worden ook extra inspanningen gedaan om asbest in een versneld tempo te verwijderen. Daarvoor wordt in
samenwerking met IOK een asbestplan uitgevoerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000002: AP2: Beheer regen- en afvalwater 0310
AP2: Streven naar duurzaam waterbeheer voor optimale waterbeheersing
Europese richtlijnen en Vlaamse milieuprogramma’s leggen ons verplichtingen op voor de aansluiting van woningen op een
gescheiden rioleringsstelsel, de zuivering van het afvalwater en de bescherming van het oppervlaktewater. Dit betekent
onder meer dat afval- en regenwater zoveel mogelijk gescheiden blijven. Regenwater moet in eerste instantie hergebruikt
worden, in tweede instantie gebufferd of geïnfiltreerd worden op eigen terrein of in derde instantie vertraagd afgevoerd
worden naar grachten. De waterkwaliteit van grachten, beken, rivieren … verbetert door deze inspanningen. In het kader
van het verhoogde risico op overstroming als gevolg van de klimaatopwarming, moet de gemeente de waterbergende
capaciteit van de valleigebieden beschermen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 8.500 30.000 12.500 5.000 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.500 -30.000 -12.500 -5.000 -5.000 -5.000

Investeringen
Uitgaven 0 93.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -93.000 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347
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Actie: AC000005: A1: Zoneringsplan riolering uitvoeren
A1: Zoneringsplan riolering uitvoeren
Pidpa-Hidrorio beheert het Vorselaarse rioleringsstelsel en werkte in samenspraak met het bestuur een
meerjarenplan aan (gesubsidieerde) investeringen uit. In de komende jaren staan er zo rioleringswerken op het
programma in Vorselaar-Noord fase III (Klissenhoek, Groenstraat, Zegbroek en Heirbaan), Dijkbaan-Lepelstraat,
Sassenhout-Kweek. Als deze werken gerealiseerd zijn, haalt Vorselaar een rioleringsgraad van 93%. Het is belangrijk
deze rioleringswerken in synergie te laten verlopen met bv. een heraanleg van de weg om enerzijds de kosten zo laag
mogelijk te houden en anderzijds de hinder voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 8.500 30.000 12.500 5.000 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.500 -30.000 -12.500 -5.000 -5.000 -5.000

Investeringen
Uitgaven 0 93.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -93.000 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Actie: AC000006: A2: Inzetten op duurzaam onderhoud van waterlopen
A2: Inzetten op duurzaam onderhoud van waterlopen
Sinds vorige legislatuur werkt Vorselaar voor het onderhoud van waterlopen van tweede categorie samen met de
provincie. Deze samenwerking wordt tijdens overlegmomenten, met o.a. de landbouwsector en natuurorganisaties,
geëvalueerd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000007: A3: Uitbreiding van pompstation Dijkbaan
A3: Uitbreiding van pompstation Dijkbaan
Door de rioleringswerken worden meer huishoudens aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel. De capaciteit
van het pompstation aan de Dijkbaan moet hierdoor vergroot worden om milieuvervuilende overstorten in de Aa te
vermijden. De werken staan gepland in 2020. Er wordt ook een bufferbekken aangelegd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000008: A4: Ruimte voor water laten
A4: Ruimte voor water laten
Bij de (her)aanleg van gemeentelijke infrastructuur proberen we water zoveel mogelijk vast te houden en te laten
infiltreren. Ontharding speelt daarin een belangrijke rol. Ook particulieren worden aangemoedigd om dit principe te
volgen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde materialen voor te schrijven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000003: AP3: Overige vermindering van de milieuverontreiniging 0329 -
Overige milieubescherming 0390
AP3: Doordacht milieubeleid voeren en duurzame oplossingen voor probleemsites
De gemeente is te klein om het milieu- en duurzaamheidsbeleid op eigen houtje vorm te geven en zet verder in op
samenwerking met andere partners. Enkele probleemsites uit het verleden moeten (verder) aangepakt worden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 12.550 13.250 13.350 13.500 13.650 13.750

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -12.550 -13.250 -13.350 -13.500 -13.650 -13.750

Investeringen
Uitgaven 0 39.000 5.000 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -39.000 -5.000 0 0 0

Financiering

Actie: AC000009: A1: Oplossing voor historische grondopslag Vispluk
A1: Oplossing voor historische grondopslag Vispluk
Na een uitgebreide analyse met monsternames van de grondopslag en een technisch verslag moeten de
keuzemogelijkheden voor de historische grondopslag op het Vispluk verder geëvalueerd en gefaseerd uitgevoerd
worden: afvoeren, reinigen of hergebruiken en inrichten van een tijdelijke opslagplaats (TOP). Een duidelijke
toekomstvisie en gefaseerde aanpak staan centraal om deze historische opslag op te lossen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Investeringen
Uitgaven 0 39.000 5.000 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -39.000 -5.000 0 0 0

Financiering

Actie: AC000010: A2: Groenopslag Plein verwijderen
A2: Groenopslag Plein verwijderen
De historische groenopslag aan Plein moet zo snel mogelijk verplaatst en gehakseld worden. Het perceel werd
verkocht en moet terug bebost worden. Een duurzame oplossing voor het groenafval dringt zich op. Daarin zoeken we
naar samenwerking met IOK en/of buurgemeenten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000011: A3: Efficiënt afleveren van omgevingsvergunningen
A3: Efficiënt afleveren van omgevingsvergunningen
Bij (het beperkte aantal) klasse 1-dossiers (grotere bedrijven) heeft de gemeente enkel een adviesfunctie. Klasse 2-
vergunningen worden afgeleverd door de gemeente. Klasse 3 omgevingsvergunningen betreffen meldingen. Die
dossiers verwerken vraagt (veel) tijd, zeker als de aanvragers begeleid moeten worden bij het indienen van hun
aanvraag. We moeten erover waken dat dit op een efficiënte manier en binnen een redelijk tijdsbestek mogelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000012: A4: Een duurzaam milieubeleid i.s.m. diverse partners
A4: Een duurzaam milieubeleid i.s.m. diverse partners
Tal van partners zijn betrokken bij het milieu- en duurzaamheidsbeleid: IOK (Afvalbeheer) en zijn intercommunale
milieudienst (IMD), de Vlaamse overheid, de (milieu)politie, de provincie, het klimaat- en duurzaamheidsoverleg, … In
de vorige legislatuur engageerde het gemeentebestuur zich voor het Burgemeestersconvenant en het project
‘Klimaatneutrale organisatie 2020’ (Provincie). We blijven ons inzetten voor deze acties en bekijken ondertussen
welke nieuwe samenwerkingen en projecten er mogelijk zijn. Sinds 1 januari 2019 stapte de gemeente daarom in een
coachingstraject over zwerfvuil. Mooimakers en IOK zullen de gemeente in de komende twee jaar ondersteunen bij de
uitwerking en uitvoering van een zwerfvuilactieplan.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 10.550 11.250 11.350 11.500 11.650 11.750

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -10.550 -11.250 -11.350 -11.500 -11.650 -11.750

Investeringen
Financiering

Actie: AC000013: A5: Organisatie handhavingsoverleg
A5: Organisatie handhavingsoverleg
Via een regelmatig gemeentelijk handhavingsoverleg en een overleg met partners van buiten de gemeente (bv.
milieupolitie) willen we problematische milieudossiers aanpakken. Hiervoor wordt een kader uitgewerkt i.s.m. politie,
burgemeester, diensten ruimtelijke ordening, veiligheid, ...
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000004: AP4: Aankoop, inrichting en beheer van natuur 0340 - Overige
bescherming biodiversiteit 0349
AP4: Behoud van landschappen en biodiversiteit en draagvlak creëren voor bescherming van natuurgebieden
Vorselaar is een landelijke gemeente met veel open ruimte en oude landschappen. Deze willen we beschermen. Ze vormen
een troef voor onze gemeente. De Vlaamse overheid financiert via het nieuwe open ruimte-fonds de gemeente extra
omwille van die eigenheid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 9.767 23.800 8.825 8.825 7.350 7.350

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -9.767 -23.800 -8.825 -8.825 -7.350 -7.350

Investeringen
Uitgaven 0 45.275 0 50.000 0 0

Ontvangsten 0 45.275 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 -50.000 0 0

Financiering

Actie: AC000014: A1: Actieve communicatie voeren over gebieden met bovenlokale
beschermingsmaatregelen op vlak van...
A1: Actieve communicatie voeren over gebieden met bovenlokale beschermingsmaatregelen op vlak van landschap,
milieu en bodembeheer
De laatste jaren werden, vaak op Europees en Vlaams initiatief, heel wat beschermingsmaatregelen ingevoerd:
Habitatrichtlijngebied, Beschermd Landschap, Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), Natuurrichtplan, Ankerplaats, … Ze
creëren vaak een wettelijk kader om aan een coherente ruimtelijke ordening en natuurbescherming te werken.
Verschillende beschermingsmaatregelen worden gesubsidieerd door hogere overheden. Zowel milieu- en
landbouworganisaties als de burgers van Vorselaar zijn vragende partij voor meer informatie daarover.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000015: A2: Gemeentelijke eigendommen in perimeter beschermde gebieden
mee inschakelen in bovenlokaal bel...
A2: Gemeentelijke eigendommen in perimeter beschermde gebieden mee inschakelen in bovenlokaal beleid
De gemeente en het OCMW bezitten zelf nog enkele eigendommen in beschermde gebieden. Enkele percelen zijn
ondertussen verkocht aan de beheerder van de gebieden rondom of in een overeenkomst gestopt met de
hoofdgebruikers/-beheerders. We moeten als lokaal bestuur ook onze verantwoordelijkheid nemen en dergelijke
eigendommen mee inschakelen in het bovenlokaal beleid voor deze gebieden. We kunnen daar ook andere
organisaties in stimuleren (bv. eigenaars blokhut Cardon, Berkelhoeve, enz.).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000016: A3: Ondersteunen initiatieven ter bescherming en promotie van
landschap, erfgoed en biodiversitei...
A3: Ondersteunen initiatieven ter bescherming en promotie van landschap, erfgoed en biodiversiteit
De subsidie voor aankoop (2000 euro) en onderhoud (500 euro) van natuurgebieden door erkende
natuurverenigingen blijft bestaan. We willen natuurverenigingen ook steunen bij de organisatie van activiteiten. In het
GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa worden verschillende landbouwgebieden herbestemd naar natuurgebieden om
de Europese doelstellingen te verwezenlijken. We bekijken hier, maar ook op andere plekken, met diverse partners
(Stichting Kempens Landschap, IOED Land van Nete en Aa,…) de vele mogelijkheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 6.767 20.800 5.825 5.825 4.350 4.350

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -6.767 -20.800 -5.825 -5.825 -4.350 -4.350

Investeringen
Uitgaven 0 45.275 0 50.000 0 0

Ontvangsten 0 45.275 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 -50.000 0 0

Financiering

Actie: AC000017: A4: Verderzetting en evaluatie bermbeheersplan
A4: Verderzetting en evaluatie bermbeheersplan
De gemeente maakte in het verleden een bermbeheersplan op. Dit plan, met ruimte voor verruiging, zorgt voor een
budgetvriendelijk en ecologisch bermbeheer. Een evaluatie op regelmatige basis is nodig. Ook meer communicatie …
want er zijn regelmatig vragen van inwoners die onvoldoende op de hoogte zijn van het bermbeheersplan.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000018: A5: Pesticidenvrij beheer
A5: Pesticidenvrij beheer
De Europese wetgeving bepaalt dat gemeenten hun openbaar groen pesticidenvrij moeten beheren. Dat is een
ecologische keuze. Bij pesticidenvrij beheer ontstaan wel ruigere bermen en meer onkruid. Het is bijgevolg
noodzakelijk een goede communicatie naar de burger te voeren om de beheerskeuze te verantwoorden. Er wordt
geëxperimenteerd met duurzamere aanplantingen, een rotorkop-eg (bijvoorbeeld op de begraafplaats),
onkruidbrander, een veegmachine en andere instrumenten om pesticidenvrij te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000019: A6: Inzetten op streekeigen en bij-vriendelijke beplanting
A6: Inzetten op streekeigen en bij-vriendelijke beplanting
Bij de groenaanleg van het openbaar domein kiezen we voor streekeigen en bij-vriendelijke beplanting. Dat promoten
we ook bij de inwoners en leggen we op in omgevingsvergunningen als compensatie bij kappingen en bij de aanleg
van bufferzones.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000020: A7: Subsidie bekalking
A7: Subsidie bekalking
De Kempische bodem is vaak te zuur. Elke bodemsoort en elke plantensoort heeft een bepaalde zuurtegraad van de
bodem nodig om goed te kunnen gedijen en meststoffen optimaal te benutten. Een goede zuurtegraad voorkomt ook
uitspoeling van bepaalde meststoffen. Vandaar dat het bestuur van Vorselaar initiatieven neemt om de zuurtegraad
van de bodem in onze gemeente te optimaliseren. De gemeente geeft onder meer een subsidie voor bekalking van
0,025 euro/kg kalk met een maximum van 400 euro/jaar per aanvrager.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000005: AP5: Klimaat en energie 0350
AP5: Maximaal streven naar energiezuinigheid en -besparing
Het gemeentelijke energiebeleid bevat naast maatregelen om het eigen energiegebruik en dat van de burgers terug te
dringen, ook het onderzoek naar de mogelijkheid om te participeren in energieprojecten op maat van de gemeente.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 66.805 68.267 69.242 69.853 70.853 71.874

Ontvangsten 250 250 250 250 250 250

Saldo -66.555 -68.017 -68.992 -69.603 -70.603 -71.624

Investeringen
Financiering

Actie: AC000021: A1: Systematisch klassieke openbare verlichting door LED-
verlichting vervangen
A1: Systematisch klassieke openbare verlichting door LED-verlichting vervangen
Bij de (her)aanleg van een straat of bij het vervangen van klassieke openbare verlichting kiezen we voor de meest
energiezuinige oplossing, namelijk LED-verlichting.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000022: A2: Eigen energieconsumptie in gebouwen verminderen
A2: Eigen energieconsumptie in gebouwen verminderen
De gemeente zet op verschillende manieren in op de vermindering van de gemeentelijke energieconsumptie. Naar
aanleiding van het energiebeheersplan van gebouwen door Fluvius (de vroegere gebouwenscan) worden erg
ambitieuze en verregaande energiemaatregelen doorgevoerd. De nodige middelen worden vrijgemaakt om
energierenovaties uit te voeren. Op de gemeentelijke gebouwen worden zonnepanelen gelegd. Het personeel wordt
via campagnes aangespoord om energiezuinig te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000023: A3: Energiebesparende maatregelen stimuleren
A3: Energiebesparende maatregelen stimuleren
Via verschillende communicatiekanalen stimuleren we energiebesparende maatregelen. Toeren om te loeren is een
fietstocht langs verschillende infostandjes en zet niet alleen in op het stimuleren van energiebesparende maatregelen,
maar promoot ook andere klimaatdoelstellingen, zoals lokale voeding, alternatieve mobiliteit, … Door het begeleiden
van de burgers bij hun subsidieaanvragen, verlagen we de drempel om energiebesparende maatregelen te nemen.
Nieuw is het Energiehuis Kempen i.s.m. IOK.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 66.805 68.267 69.242 69.853 70.853 71.874

Ontvangsten 250 250 250 250 250 250

Saldo -66.555 -68.017 -68.992 -69.603 -70.603 -71.624

Investeringen
Financiering

Actie: AC000024: A4: Faciliteren van windmolens en andere bronnen van
hernieuwbare energie
A4: Faciliteren van windmolens en andere bronnen van hernieuwbare energie
Zonnepanelen zijn ideaal om te investeren in duurzame energie. Maar voor windenergie zetten we best in op
collectieve en grootschalige windmolens langs grote infrastructuren zoals autowegen. Die windmolens genereren
voldoende energie en burgers en gemeente kunnen er indien gewenst financieel in participeren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000025: A5: Kader scheppen voor autodelen
A5: Kader scheppen voor autodelen
Autodelen wordt zowel in de vervoerregio Kempen, Kempen 2030 als in het Vlaams regeerakkoord gepromoot.
Recent zijn al enkele stedenbouwkundige projecten vergund met als voorwaarde dat één of meerdere auto’s voor
autodelen beschikbaar worden gesteld. We werken een kader uit om het autodelen op te leggen bij grotere projecten
met meerdere woongelegenheden. Dat gebeurt in afstemming met projecten in de regio. We willen zelf als gemeente
ook overwegen eigen dienstvoertuigen in te zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000026: A6: Energievriendelijk wagenpark
A6: Energievriendelijk wagenpark
Bij vervanging van gemeentelijke voertuigen wordt er consequent gekozen voor elektrische wagens of wagens op
CNG, rekening houdend met nieuwe technologische ontwikkelingen (waterstof,…). Waar mogelijk zal bekeken worden
of een vervanging überhaupt wel nodig is en niet kan opgelost worden door andere vervoersmiddelen (bv. fiets,
openbaar vervoer,…). We stimuleren medewerkers om te kiezen voor de dienstfietsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000006: AP6: Participatie en sensibilisatie 0380
AP6: Voldoende aandacht voor sensibilisering en participatie van burgers
We werken al jaren aan duurzaamheid, klimaat, energie, milieu en zwerfvuil. Toch blijft sensibilisering heel belangrijk. We
kunnen als lokaal bestuur niet in ons eentje werken aan die doelstellingen maar moeten mensen mee betrekken. De
zwerfvuilmeters en -peters, sensibilisering via scholen en (buurt)verenigingen, acties met Mooimakers (OVAM) en IOK: alle
mogelijkheden moeten onderzocht worden om meer mensen mee te laten werken aan een duurzame en nette gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 400 400 400 400 400 400

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -400 -400 -400 -400 -400 -400

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000027: A1: Zwerfvuilacties organiseren en coördineren
A1: Zwerfvuilacties organiseren en coördineren
Het gemeentebestuur voert een actieve strijd tegen zwerfvuil op straten, in beken, in bossen, … In samenwerking met
de scholen en andere verenigingen organiseren we jaarlijks de lenteschoonmaak waarbij jongeren en volwassenen het
zwerfvuil in Vorselaar opruimen. Tijdens de actie wordt extra ingezet op sensibilisering van alle burgers. Inwoners
moeten blijvend aangemoedigd worden om minder afval te kopen, beter te sorteren en niet te sluikstorten of
zwerfvuil achter te laten. Dit gebeurt het best via gerichte acties of aan de hand van nationale/gewestelijke
kapstokken. Ook met het hanteren van GAS-boetes en het installeren van camera’s bestrijden we het zwerfvuil en
sluikstorten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000028: A2: Burgers optimaal betrekken bij een nette gemeente
A2: Burgers optimaal betrekken bij een nette gemeente
Buiten die zwerfvuilactie kunnen we rekenen op een grote groep Mooimakers, de vroegere zwerfvuilpeters en -
meters, die vrijwillig zwerfvuil ruimen op hun wandelroute bijvoorbeeld. Mooimakers heeft een centraal meldings- en
registratiesysteem ‘Mijn Mooie Straat’ ontwikkeld. Mijn Mooie Straat centraliseert alle meldingen die binnenkomen
en kan ook dienen voor een goede opvolging door de betrokken diensten. Op die manier kan er een vollediger beeld
worden verkregen van de problematiek en de opvolging binnen de gemeente. We maken op basis daarvan een
vuilnisbakkenplan.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 400 400 400 400 400 400

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -400 -400 -400 -400 -400 -400

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000007: AP7: Dierenbescherming 0470
AP7: Aandacht voor dierenwelzijn
Dierenwelzijn kwam vroeger amper aan bod in het gemeentelijke beleid. Dat willen we veranderen. Dieren kunnen niet voor
zichzelf opkomen. Daarom besteedt de gemeente aandacht aan hun welzijn waar mogelijk. Er zijn wel wat uitdagingen, zoals
het zwerfkattenprobleem.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.850 5.000 5.000 5.050 5.050 5.050

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.850 -5.000 -5.000 -5.050 -5.050 -5.050

Investeringen
Financiering

Actie: AC000029: A1: Snelle identificatie verloren huisdieren
A1: Snelle identificatie verloren huisdieren
De gemeente heeft verschillende chiplezers om verloren gelopen honden, katten en paarden zo snel mogelijk te
identificeren en te verenigen met hun eigenaar. Ook overleden katten worden gecheckt op een chip. Als een dier niet
gechipt is of het baasje komt hem niet ophalen, vangt een nabijgelegen dierenasiel het dier op.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000030: A2: Efficiënt zwerfkattenbeleid
A2: Efficiënt zwerfkattenbeleid
In het zwerfkattenbeleid staan de sterilisatie en de castratie van zwerfkatten centraal. De katten worden na hun
behandeling losgelaten op de vangplaats. Voor gevonden kittens wordt opvang gezocht zodat zij kunnen socialiseren
en bijgevolg voor adoptie worden afgestaan. We bekijken met welk asiel het eenvoudigst samengewerkt kan worden.
Katten houden zich uiteraard niet aan gemeentegrenzen. Daarom wordt onderzocht of er een intergemeentelijk
zwerfkattenbeleid, over de gemeentegrenzen heen, kan worden uitgeschreven. Zo kan de gemeente over meer
medewerkers en meer dierenartsen beschikken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

Investeringen
Financiering

Actie: AC000031: A3: Strenge aanpak van verwaarlozing dieren
A3: Strenge aanpak van verwaarlozing dieren
Het dumpen en het zonder verzorging achterlaten van dieren moet streng worden aangepakt. Bij vaststelling van
dergelijke overtredingen wordt hier systematisch proces-verbaal van opgesteld. Meldingen van verwaarloosde dieren
zullen door de gemeente en politie worden onderzocht. Indien nodig nemen de gemeente of politie verdere stappen
via het Departement Omgeving - Meldpunt verwaarloosde en mishandelde dieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000032: A4: Breed beleid inzake dierenwelzijn
A4: Breed beleid inzake dierenwelzijn
Er zijn echter ook heel andere uitdagingen. Er wordt een aparte beleidsgroep geïnstalleerd binnen de zone Neteland
om al die vragen het hoofd te bieden. Ook de ‘werkgroep klimaat en duurzaamheid’ en het landbouwoverleg kunnen
daar mee in geraadpleegd en betrokken worden afhankelijk van het thema.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 850 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -850 -1.000 -1.000 -1.050 -1.050 -1.050

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000002: BD2: Duurzame landbouw en lokale economie
stimuleren en verzekeren
BD2: Duurzame landbouw en lokale economie stimuleren en verzekeren
In een dorp dat groeit, willen we de lokale economie ondersteunen om te blijven voorzien in de dagelijkse behoeften van de
inwoners. Ook wil het bestuur moderne en duurzame landbouw als belangrijke beheerder van de open ruimte ondersteunen. We
blijven streven naar een goede verstandhouding tussen landbouw en natuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 620 620 620 620 620 620

Ontvangsten 0 470 470 470 470 470

Saldo -620 -150 -150 -150 -150 -150

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000008: AP1: Handel en middenstand 0500
AP1: Lokale economie stimuleren en ondersteunen
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De gemeente zal binnen afzienbare tijd 8000 inwoners tellen. Vorselaar is/blijft een kleine gemeente met een landelijk
karakter en bovendien is er door haar ligging weinig “passage”. De aanwezigheid van een grote scholengemeenschap is een
belangrijke bijkomende factor. Deze kenmerkende situatie houdt beperkingen in maar ook kansen. Zeker op het vlak van
toerisme en lokale handel zijn er in onze gemeente nog mogelijkheden. Waar mogelijk ondersteunen we alle initiatieven van
lokaal ondernemerschap en lokaal winkelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 620 620 620 620 620 620

Ontvangsten 0 470 470 470 470 470

Saldo -620 -150 -150 -150 -150 -150

Investeringen
Financiering

Actie: AC000033: A1: Een toekomstvisie op lokale economie uitwerken
A1: Een toekomstvisie op lokale economie uitwerken
De economische ontwikkeling in Vorselaar moet samengaan met het dorpse karakter van onze gemeente. Toerisme,
kleine bedrijven, horeca en handelaars vormen de motor van de lokale economie. Ook de sociale economie kan hierin
zijn plaats hebben. We willen een eenduidige toekomstvisie ontwikkelen die ook op langere termijn haalbaar is.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000034: A2: Het lokaal winkelen stimuleren
A2: Het lokaal winkelen stimuleren
De Vorselaarse inwoner moet zijn dagelijkse aankopen kunnen doen in de eigen gemeente. Vorselaar zorgt er
enerzijds voor dat lokale handelaars zich kunnen vestigen in de dorpskern en stimuleert anderzijds de burgers om
lokaal te gaan winkelen. Het herinrichten, vergroenen en verfraaien van het Marktplein is een uitgelezen kans om
extra economische activiteit aan te trekken. Vooral voor horeca-bedrijven opent dit interessante perspectieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000035: A3: Het lokaal ondernemen stimuleren
A3: Het lokaal ondernemen stimuleren
Creatieve en ondernemende inwoners stimuleren we om hun producten in de markt te zetten. Ook starters verdienen
onze extra aandacht. Ondernemers die goederen produceren, bewerken of verwerken, kunnen zich vestigen op de
lokale bedrijventerreinen Vispluk en Sassenhout. Via netwerkmomenten kunnen ondernemers met elkaar in contact
komen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000036: A4: Subsidies en vergunningenbeleid optimaliseren
A4: Subsidies en vergunningenbeleid optimaliseren
De dienstverlening optimaliseren door middel van onze eigen medewerkers of door correct door te verwijzen naar
gespecialiseerde diensten en/of organisaties. Meer kennis opbouwen in de gemeentelijke dienstverlening met het oog
op een betere ondersteuning en informeren van de ondernemers over het vergunningenbeleid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000037: A5: De KMO-zone Sassenhout uitbreiden
A5: De KMO-zone Sassenhout uitbreiden
In samenwerking met IOK werd een RUP Lokaal Bedrijventerrein Sassenhout opgemaakt waarbij de KMO-zone werd
uitgebreid. Om te waken over het lokale karakter van de bedrijvigheid wordt de schaal van de bedrijven beperkt. Zo
wordt er gestreefd naar een gemiddelde perceelsoppervlakte van 2500m² met een maximum van 5000m². Hierdoor
krijgen (onder meer Vorselaarse) bedrijven extra kansen om zich lokaal te vestigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000038: A6: Site sociale economie ontwikkelen
A6: Site sociale economie ontwikkelen
De “non-profit”, en zeker ook de lokale “non-profit”, is een sector in beweging. Het is belangrijk de evoluties in deze
sector nauw op te volgen. Voorbeelden hiervan zijn de sociale kruidenier, de tweedehandswinkel van ’t Kiertje, de
Wereldwinkel, ’t Gerief, … Het is belangrijk dat deze activiteiten zich verder kunnen ontwikkelen binnen onze
gemeente. Waar mogelijk kunnen we centraliseren of deze activiteiten integreren in een bestaande campus.

Samen met ISOM/Neteland nemen we een regierol sociale economie (SE) op. We ondersteunen de initiatieven SE in
de Middenkempen, zodat ze kunnen blijven ondernemen, innoveren en het aantal tewerkstellingsplaatsen uitbreiden.
We doet dit door netwerkmomenten te organiseren, door verder in te zetten op het verduurzamen van
overheidsopdrachten (opnemen van sociale criteria) en door in te zetten op maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

We ondersteunen de samenwerking tussen de verschillende bedrijven/initiatieven SE in de Middenkempen zodat er
een sterk netwerk blijft bestaan en zich verder ontplooit waardoor de SE bedrijven/initiatieven elkaar versterken,
(verregaand) samenwerken en innoveren. We doen dit onder meer door Groep Talent vzw, een organisatie
waarbinnen de verschillende bedrijven/initiatieven SE in de Middenkempen samenwerken, te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000039: A7: Wisselwerking met de scholengemeenschap
A7: Wisselwerking met de scholengemeenschap
De scholengemeenschap is een belangrijke werkgever in onze gemeente, maar de school leidt ook jonge mensen op
en bereidt ze voor op de arbeidsmarkt. Er is momenteel eerder schaarste op de arbeidsmarkt en de overheid zet meer
en meer in op duaal leren waarbij werkgevers en onderwijs elkaar sneller vinden. Een wisselwerking tussen lokale
ondernemers en stagairs van Thomas More en KVRi is een interessante meerwaarde voor de lokale economie. De
gemeente kan hierin een verbindende rol spelen. Ook kunnen studenten projecten uitvoeren i.s.m. de gemeente. Ook
volwassenenonderwijs kan een interessante opstap naar tewerkstelling zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000040: A8: Extra buurtwinkel faciliteren
A8: Extra buurtwinkel faciliteren
Het aankoopgedrag van de consument schuift meer en meer op naar winkelen in een lokale supermarkt of
buurtwinkel. In Vorselaar is het aantal lokale buurtwinkels vrij beperkt. Naast het stimuleren van lokaal winkelen bij
detailhandelaars wil de gemeente ook een extra buurtwinkel in de dorpskern faciliteren. Het RUP kern biedt daartoe
voldoende kansen via de bijzondere aanvragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000041: A9: Lokaal aankoopbeleid aanhouden
A9: Lokaal aankoopbeleid aanhouden
De gemeente wil ook de komende legislatuur aankopen bij de lokale ondernemers. Zeker bij gelegenheden zoals
recepties, speelpleinwerking, fruit-at-work, jubilarissen, onthaalpakket nieuwe inwoners, … kopen we waar mogelijk
lokaal. Ook via de eindejaarsbeurs en de cadeaucheques wil de gemeente de lokale economie en de streekproducten
promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000042: A10: Lokale economie digitaliseren
A10: Lokale economie digitaliseren
Het ondernemersloket, de bedrijvengids op de gemeentelijke website, de facebookpagina “ondernemend Vorselaar”,
… steeds meer maken ondernemers gebruik van het internet. Het lokaal bestuur volgt deze ontwikkelingen en zal
waar mogelijk een ondersteunende rol spelen. Het stimuleert de ondernemers om de gegevens actueel te houden via
een systematische mailing voor de jaarlijkse update en de oproep om opnieuw in te schrijven voor de cadeaucheques.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000043: A11: Detailhandel via streekproducten stimuleren
A11: Detailhandel via streekproducten stimuleren
De voorbije jaren zijn er heel wat producten door lokale ondernemers ontwikkeld. Zij zorgen voor een impuls bij de
detailhandelaars. Ook verenigingen spelen graag in op de dorpseigen producten. De gemeente wil het ontwikkelen
van dorpseigen producten verder aanmoedigen en helpen promoten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000044: A12: Inzetten op toeristische horeca
A12: Inzetten op toeristische horeca
Vorselaar moet zijn toeristische aantrekkingskracht op een slimme manier uitspelen. In samenwerking met Neteland
kan het zijn toeristische slagkracht sterk vergroten. Toerisme is een groeiende economische sector met veel werk voor
laaggeschoolden en is een belangrijke economische activiteit binnen de gemeente.

Ook de horeca maakt deel uit van de toeristische aantrekkingskracht. Ze speelt een belangrijke sociale en
maatschappelijke rol als ontmoetingsplaats voor mensen. De gemeente stimuleert een nauwe samenwerking tussen
toerisme en horeca. In de nieuwe participatievorm willen we met de horeca als een specifieke doelgroep in overleg
gaan.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000045: A13: Mobiliteit en ondernemen op elkaar afstemmen
A13: Mobiliteit en ondernemen op elkaar afstemmen
Er kwamen heel wat extra parkeerplaatsen bij de afgelopen jaren. Voor korte bezoeken aan handelszaken werd
kortparkeren geïntroduceerd. We willen blijven werken aan meer duurzame verplaatsingen door
sensibiliseringscampagnes (Trappen en Stappen) en tegelijkertijd willen we in de nabijheid van de handelaars voor
voldoende parkeerplaatsen zorgen, met extra aandacht voor de minder mobiele burger. De mobiliteit eigen aan
Vorselaar als onderwijsdorp moet in deze benadering meegenomen worden. Duurzame mobiliteit zal een belangrijk
item worden. Bij wegenwerken is het belangrijk de getroffen handelaars tijdig te informeren over de mogelijke hinder.
De werken worden zo georganiseerd dat de hinder tot een minimum wordt herleid. Het trage wegen-netwerk is een
bijkomende troef om de lokale handelaar op een fiets- of wandelvriendelijke manier te bereiken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000046: A14: Nieuwe elan bij kermissen verder stimuleren
A14: Nieuwe elan bij kermissen verder stimuleren
De voorbije jaren kende  de septemberkermis een heropleving. De verenigingen en de lokale economie speelden
hierin een belangrijke rol. Zowel de kermis met jaarmarkt in juni als de septemberkermis zijn belangrijk voor de
horeca in het dorpscentrum en voor het samenbrengen van onze inwoners. Die evolutie willen we verder stimuleren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000047: A15: Raad Lokale Economie herprofileren
A15: Raad Lokale Economie herprofileren
De Raad Lokale Economie wordt een werkgroep waarin alle actoren van de lokale economie hun rol blijven spelen.
Ook overleg met andere adviesorganen is belangrijk. Voor specifieke projecten of groepen kan er een apart overleg
georganiseerd worden. Nieuwe overlegstructuren binnen Neteland kunnen ook zeer waardevol zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 620 620 620 620 620 620

Ontvangsten 0 470 470 470 470 470

Saldo -620 -150 -150 -150 -150 -150

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000009: AP2: Land-, tuin- en bosbouw 0530
AP2: Landbouw een toekomst geven en landbouw als belangrijke beheerder van de open ruimte ondersteunen
Landbouw beheert een belangrijk deel van de open ruime in onze gemeente. Het gemeentebestuur wil de landbouwers
voldoende mogelijkheden bieden voor de toekomst en aanzetten om mee na te denken over verbreding en een duurzame
functie/rol in de toekomst.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000048: A1: Ondersteuning, aanspreekpunt en overleg voor landbouw
A1: Ondersteuning, aanspreekpunt en overleg voor landbouw
Een groot deek van de Vorselaarse oppervlakte is landbouwgebied. Dit maakt van de landbouw een belangrijke actor
in de gemeente. Nieuwe bovenlokale ontwikkelingen kunnen een impact hebben op ondernemingen uit de
landbouwersector. Bij het bovenlokale overleg waakt de gemeente over de belangen van deze landbouwers (bv. GRUP
en andere planprocessen) en ijvert zij voor degelijke communicatie. De gemeentelijke omgevingsambtenaar blijft het
aanspreekpunt en informeert de landbouwers. In de overgangsperiode naar een privéverzekering voor
landbouwschade zal de gemeente haar rol blijven spelen en begeleidt zij mee de schadedossiers.

We brengen landbouwers samen in een apart landbouwoverleg. Vanuit zo’n overleg kunnen sensibiliseringsacties
worden opgezet die het wederzijds begrip en de waardering voor landbouw in het beheren van open ruimte
versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000049: A2: Streekeigen landbouwproducten promoten
A2: Streekeigen landbouwproducten promoten
Landbouwers die een eigen hoeveproduct willen lanceren of eigen producten lokaal aan de man willen brengen,
kunnen op steun van de gemeente rekenen. De korte keten maakt de landbouw duurzamer en heeft bovendien een
toeristische meerwaarde.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000050: A3: Landbouwgebonden initiatieven ondersteunen
A3: Landbouwgebonden initiatieven ondersteunen
Landbouwinitiatieven op het vlak van animatie, toerisme, erfbeplanting, e.d. kunnen via Europese fondsen,
Leader/PDPO/Plattelandsontwikkeling, Rurant, provincie, … interessante mogelijkheden benutten. Bovendien biedt
VLM mogelijkheden tot het verkrijgen van beheerssubsidies voor natuurvriendelijke beheermaatregelen (bijv.
maaibeheer, kleine landschapselementen, perceelsranden, …). We ondersteunen die initiatieven en kunnen
landbouwers hierin wegwijs maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000051: A4: De erven van landbouwers verfraaien
A4: De erven van landbouwers verfraaien
Vorselaar telt veel boerderij-erven. Een verfraaiing van die erven draagt bij tot de verfraaiing van de hele gemeente. In
de omgevingsvergunning wordt bij landbouwbedrijven een groenscherm en/of erfbeplanting opgelegd. In
samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete kan de landbouwer gratis een erfbeplantingsplan laten
opmaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000003: BD3: Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en werkomgeving
BD3: Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en werkomgeving
Na de grote inspanningen in de voorbije jaren op het vlak van ruimtelijke ordening, blijft de verdichting en vergroening van
Vorselaar een uitdaging. Bij de ontwikkeling van de individuele woningen en de woonomgeving primeert de woon- en
leefkwaliteit.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 221.280 248.165 252.181 255.884 259.503 263.231

Ontvangsten 40.650 42.290 42.290 42.290 42.290 42.290

Saldo -180.630 -205.875 -209.891 -213.594 -217.213 -220.941

Investeringen
Uitgaven 25.000 49.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.000 -49.000 0 0 0 0

Financiering

Actieplan: AP000010: AP1: Ruimtelijke ordening 0600
AP1: Vlotte en deskundige dienstverlening inzake ruimtelijke ordening
Er beweegt heel wat op het vlak van ruimtelijke ordening. De regelgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
Omgevingsvergunningsdecreet) combineert de verschillende beleidsdomeinen. Dossiers worden steeds overkoepelend
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beoordeeld: ruimtelijke dossiers ook op hun milieutechnische aspecten en milieudossiers ook op hun ruimtelijke
kwaliteiten. De behoeften van de samenleving zijn ingrijpend gewijzigd de afgelopen jaren. De gemeente erkent die noden
en wil o.a. met een herziening van het RUP kern daaraan tegemoet komen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 126.540 124.787 126.489 128.219 129.971 131.756

Ontvangsten 24.750 26.750 26.750 26.750 26.750 26.750

Saldo -101.790 -98.037 -99.739 -101.469 -103.221 -105.006

Investeringen
Financiering

Actie: AC000052: A1: GIS als een efficiënt werkinstrument
A1: GIS als een efficiënt werkinstrument
Het geografisch informatie systeem (GIS) bevat allerhande data die een efficiënte werking en dienstverlening
garanderen. Het consequent bijhouden van die data is noodzakelijk om het opzoekingswerk binnen de dienst Ruimte,
en bij uitbreiding alle diensten, te vereenvoudigen. Ook andere soorten data, zoals bijvoorbeeld de notariële
inlichtingen, worden geïnventariseerd om nog meer zaken te automatiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000053: A2: Inzetten op digitalisering
A2: Inzetten op digitalisering
Vlaanderen gaat radicaal digitaal. Door in te zetten op een verregaande digitalisering kan de afhandeling van dossiers
vlotter verlopen. Er moet blijvend aandacht zijn voor de kinderziektes van de digitale systemen (bv. omgevingsloket).
Ook de burgers die niet mee zijn met de digitale wereld moeten worden begeleid bij het indienen en afhandelen van
hun dossier. Tot slot moet de doorlooptijd van de dossiers nauwkeurig worden bewaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 27.497 25.740 25.990 26.245 26.500 26.765

Ontvangsten 24.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500

Saldo -2.997 760 510 255 0 -265

Investeringen
Financiering

Actie: AC000054: A3: Goede samenwerking tussen diensten, bestuur en politie
A3: Goede samenwerking tussen diensten, bestuur en politie
In Vorselaar wordt goed samengewerkt tussen de verschillende diensten, het bestuur en de politie. Dat resulteert in
een vlotte en deskundige dienstverlening.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 99.043 99.047 100.499 101.974 103.471 104.991

Ontvangsten 250 250 250 250 250 250

Saldo -98.793 -98.797 -100.249 -101.724 -103.221 -104.741

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000011: AP2: Gebiedsontwikkeling 0610
AP2: Duurzaam ruimtelijk beleid vertrekkende van een visie op maat van Vorselaar
Een duurzaam ruimtelijk beleid wordt verankerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (visie). De gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen kunnen via ruimtelijke uitvoeringsplannen worden gewaarborgd (verordenende voorschriften).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 25.000 49.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.000 -49.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000055: A1: Herziening RUP kern
A1: Herziening RUP kern
Het RUP kern zal technisch en inhoudelijk worden herzien en aangepast. Een woningtypetoets en een architecturale
beoordelingscommissie kunnen in het RUP kern worden opgenomen om de stedenbouwkundige kwaliteit van de
woningen en de beeldkwaliteit van de woonomgeving te vergroten. Het RUP kern schept een kader waarbinnen op
een duurzame manier wordt gestreefd naar verdichting in de afgebakende kern met meer woongelegenheden tot
gevolg. Het bevat een duidelijke visie op hedendaags en duurzaam bouwen, meergezinswoningen, opgelegde
parkeerplaatsen, … en biedt een basis voor het voeren van een eenvormig en consequent vergunningsbeleid voor het
wonen in Vorselaar. De bijzondere projecten in het RUP kern faciliteren alternatieve woonvormen. Onder bepaalde
voorwaarden zijn cohousing, zorgwonen, samen-huizen, … mogelijk.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 25.000 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.000 0 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000056: A2: Plan van aanpak weekendverblijven
A2: Plan van aanpak weekendverblijven
Na een grondig onderzoek over de weekendverblijven kan mogelijk een RUP of een beleidskader worden opgemaakt.
Dat beleidsplan biedt de mogelijkheid om zones af te bakenen waar weekendverblijven mogelijk blijven. De
woonproblematiek in de onvergunde weekendverblijven moet worden onderzocht. Het RUP kan ook een oplossing
bieden om de (on)vergunde weekendverblijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden op termijn te laten verdwijnen.
Hiervoor kan samengewerkt worden met natuurverenigingen (Natuurpunt, …) die dergelijke constructies willen
opkopen om ze te saneren met het oog op natuurherstel. In het handhavingsplan zal een specifiek plan van aanpak
voor de weekendverblijven worden opgenomen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000057: A3: Onderzoek naar mogelijkheden om ‘harde bestemmingen’ om te
zetten naar groen en landbouw
A3: Onderzoek naar mogelijkheden om ‘harde bestemmingen’ om te zetten naar groen en landbouw
Het gewestplan gaf in 1978 elk perceel een bestemming. Sommige percelen met een ‘harde bestemming’ (wonen,
werken en recreatie) zijn reeds geruime tijd in landbouwgebruik of ingenomen door de natuur. De gemeente
onderzoekt welke percelen met een harde bestemming kunnen worden omgezet naar groen of landbouw. We denken
naar aanleiding van het Vlaams regeerakkoord ook mee na over de bouwshift en communiceren daarover actief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000058: A4: Beheersplan voor kasteel-, dreef- en kerkomgeving
A4: Beheersplan voor kasteel-, dreef- en kerkomgeving
De eigenaars, IOED Land van Nete en Aa, het lokaal bestuur, studiebureau Erfgoed & Visie en Landmax werken samen
aan een beheersplan voor het volledige kasteeldomein, met inbegrip van de kerk- en dreefomgeving. Daarin kan een
huisstijl voor de inrichting van het park worden vastgelegd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000059: A5: RUP zonevreemde infrastructuur
A5: RUP zonevreemde infrastructuur
In 2011 is het RUP Zonevreemde infrastructuur goedgekeurd. Vijf bedrijven hebben op die manier een
toekomstperspectief gekregen. Op dit moment is er nog geen vraag van zonevreemde bedrijven om een RUP op te
maken. De KMO-zone Sassenhout is immers onlangs uitgebreid bij de opmaak van het RUP Lokaal bedrijventerrein
Sassenhout. Mogelijk is een tweede ronde toch nodig voor de opmaak van een nieuw RUP zonevreemde
infrastructuur om de zonevreemde bedrijven een oplossing te bieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000060: A6: Aandacht voor behoud en bestemming van (beeldbepalende)
historische gebouwen
A6: Aandacht voor behoud en bestemming van (beeldbepalende) historische gebouwen
Het bestuur wil nadenken over het toekomstig gebruik van bepaalde historische gebouwen, zoals de pastorie en het
klooster, en de verwerving van uitzonderlijke eigendommen die de kern potentieel verder kunnen vergroenen. We
willen met andere woorden een visie ontwikkelen die voldoende (financieel) realisme bevat en die past binnen de
plannen over dorpskernvernieuwing en -verfraaiing.
-Voldoende aandacht voor waardevolle gebouwen en strategisch te verwerven eigendommen. Gemeente en OCMW
moeten samen nadenken over mogelijke strategische verwerving van eigendommen. Naast eigendommen die kunnen
bijdragen tot potentiële vergroening van het openbaar domein, is nood aan een visie over het eigen patrimonium en
dat van onze partners.
-Opmaak inventaris waardevolle eigendommen. Voorkooprecht kan een middel zijn om strategisch eigendommen te
verwerven. Als de gemeente hiervan wil gebruik maken is een inventaris vereist van waardevolle eigendommen
waarvoor de gemeente het voorkooprecht kan uitoefenen.
-Overleg belanghebbenden over bestaande of toekomstige (semi)-publieke functies met aandacht voor
multifunctioneel medegebruik. Samen nadenken over een nieuwe bestemming van (beeldbepalende) historische
gebouwen kan van groot belang zijn deze gebouwen te vrijwaren. Op deze manier zijn onderhoudswerkzaamheden
financieel haalbaar en is de garantie groter dat de gebouwen in goede staat blijven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000061: A7: Heraanleg Markt en aanleg gemeentepark
A7: Heraanleg Markt en aanleg gemeentepark
Dankzij de dorpskernvernieuwing aan de kerk en de vernieuwing van de pleintjes Tip en Spieke kreeg ons dorp al een
groene uitstraling. We willen dat beleid verderzetten bij de heraanleg van de Markt. Hierbij blijft de verkeersfunctie
belangrijk, maar wordt zij enigszins ondergeschikt aan de verblijfsfunctie, gebruik, uitstraling en kwaliteit. Een
doordachte koppeling met Nieuwstraat en Kabienstraat en de aanleg van de groenzone rond het gemeentehuis als
gemeentepark moet het verblijfscomfort vergroten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 49.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -49.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000062: A8: Project Lepelstraat met bib en medisch kabinet
A8: Project Lepelstraat met bib en medisch kabinet
In de Lepelstraat zijn private ontwikkelaars reeds geruime tijd bezig met de uitwerking van het masterplan voor de
zone tussen de hogeschool Thomas More en de parking van de Duizendpoot. Er is reeds 1 woonblok gebouwd en 2
andere zijn vergund. De volledige projectzone biedt bovendien plaats aan een medisch kabinet en een
gemeenschappelijke bib, zoals bepaald in het masterplan. De bib wordt een samenwerking tussen de hogeschool
Thomas More, de andere scholen en het gemeentebestuur. Elke inwoner van Vorselaar zal gebruik kunnen maken van
een ruim aanbod aan boeken en andere uitleendiensten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000063: A9: Duurzame energie integreren in de ruimtelijke visie
A9: Duurzame energie integreren in de ruimtelijke visie
Zonnepanelen, windmolens, … duurzame energie is de toekomst. De gemeente zal een visie uitwerken om duurzame
energie op een doordachte manier vorm te geven. Duurzame energieprojecten worden zoveel mogelijk gefaciliteerd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000012: AP3: Bestrijding krotwoningen 0621 - Overig woonbeleid 0629
AP3: Duidelijke visie en beleid inzake wonen: inzetten op een divers, betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod
De gemeente streeft naar een optimaal lokaal woonbeleid met veel aandacht voor woonkwaliteit en een gevarieerd aanbod
dat voldoet aan de hedendaagse noden en normen. Bij het maken van beleidskeuzes wordt steeds aan duurzaamheid
gedacht.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 94.740 123.378 125.692 127.665 129.532 131.475

Ontvangsten 15.900 15.540 15.540 15.540 15.540 15.540

Saldo -78.840 -107.838 -110.152 -112.125 -113.992 -115.935

Investeringen
Financiering

Actie: AC000064: A1: Woonoverleg met woonactoren en optimalisatie lokaal
woonbeleid
A1: Woonoverleg met woonactoren en optimalisatie lokaal woonbeleid
De gemeente tracht het lokaal woonbeleid te optimaliseren door de woonbeleidsvisie te visualiseren en op te volgen,
door regelmatig een lokaal woonoverleg te organiseren met de diverse woonactoren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000065: A2: Actualiseren en uitvoeren van het gemeentelijk woonplan
A2: Actualiseren en uitvoeren van het gemeentelijk woonplan
Het gemeentelijk woonplan is een dynamisch plan dat continu kan worden bijgestuurd. Zo zal de komende periode
veel aandacht besteed worden aan het behouden en verder vormgeven van het uniek woonloket, om zo de burger
optimaal te informeren. Een belangrijk aandachtspunt in het woonplan is het promoten van duurzaam en levenslang
wonen. De voorschriften uit het RUP kern vervullen hierbij een belangrijke rol. Ook willen we de positie van de zwakke
huurder op de private huurmarkt verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000066: A3: Aandacht voor betaalbaar wonen, woonkwaliteit en divers
aanbod in het RUP kern
A3: Aandacht voor betaalbaar wonen, woonkwaliteit en divers aanbod in het RUP kern
In het belang van de toekomstige generaties streeft de gemeente naar zuinig ruimtegebruik en een gefaseerde
ontwikkeling in de woonkern. In het RUP kern gaat veel aandacht naar leefkwaliteit door het opleggen van voldoende
groen, een buitenruimte voor elke woongelegenheid, … en door het hanteren van flexibele, hedendaagse en
duurzame bouwvoorschriften (ITI-profiel) die rekening houden met zongerichtheid etc. De herziening van het RUP
kern zal een vertaling zijn van de kennis die we daarover de voorbije jaren hebben opgedaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000067: A4: Doordacht aanbodbeleid gericht op woonbehoefte van
verschillende doelgroepen en afgestemd op ...
A4: Doordacht aanbodbeleid gericht op woonbehoefte van verschillende doelgroepen en afgestemd op
demografische behoefte
De gemeente voert een doordacht aanbodbeleid. Het toewijzingsreglement sociale woningen is recent uitgebreid met
de doelgroep ouderen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000068: A5: Evalueren lokaal toewijzingsreglement
A5: Evalueren lokaal toewijzingsreglement
In 2019 doen we een evaluatie van het huidige lokaal toewijzingsreglement op het lokaal woonoverleg. Als uit de
evaluatie blijkt dat het moet worden aangepast, zullen hiervoor de nodige stappen worden gezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000069: A6: Studentenverblijven controleren op basis van kamerreglement
A6: Studentenverblijven controleren op basis van kamerreglement
De gemeente Vorselaar heeft reeds verschillende jaren een kamerreglement. Indien de kamerwoning een gunstig
stedenbouwkundig advies krijgt, en voldoet aan de gestelde veiligheids-, kwaliteits- en brandveiligheidsnormen, kan
een uitbatingsvergunning verkregen worden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000070: A7: Uitbreiden aanbod sociale kavels, koop- en huurwoningen in
samenwerking met sociale huisvesti...
A7: Uitbreiden aanbod sociale kavels, koop- en huurwoningen in samenwerking met sociale
huisvestingsmaatschappijen
Het bindend sociaal objectief (BSO) is al bereikt. Vorselaar zal het actieprogramma aangrijpen als instrument om de
ontwikkelingsmogelijkheden na te gaan in functie van een bijkomend sociaal woonaanbod of een aanbod voor een
andere woonbehoeftige groep (bv. bescheiden huurwoningen, aanbod voor ouderen, …) en hier een visie over
uitwerken. Hiermee geven we uitvoering aan het procedurebesluit wonen van 25 oktober 2013 en het
monitoringsbesluit van 10 november 2011. Wanneer een recht van voorkoop wordt aangeboden in het kader van de
Vlaamse Wooncode, neemt de gemeente een gefundeerde beslissing om het pand al dan niet aan te kopen. Indien de
gemeente overtuigd is van de meerwaarde voor een betaalbaar woonproject, maar er zelf niet op kan ingaan, wordt
contact opgenomen met de overige betrokken woonactoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000071: A8: Ruimtelijke registers (leegstandsregister, register onbebouwde
percelen, verwaarloosde gebouw...
A8: Ruimtelijke registers (leegstandsregister, register onbebouwde percelen, verwaarloosde gebouwen, …) bijhouden
en inzetten
De gemeente houdt registers bij, onder meer omdat dit decretaal is opgelegd. (bv. register onbebouwde percelen =
uitvoering geven aan het actieprogramma als vermeld in artikel 4.1.7 in het DGPB). De eerste opmaak was zeer
tijdrovend. Momenteel worden deze registers systematisch bijgehouden en zijn ze een nuttig instrument voor het
beleid. Bovendien is het mogelijk om op basis van de registers een leegstandsheffing en een heffing op de
onbebouwde percelen te heffen als instrument om het woonbeleid te sturen en de leegstand tegen te gaan.
Potentieel aan huurwoningen uit bovenstaande registers worden doorgegeven aan het sociaal verhuurkantoor (SVK).
Ook eigenaars worden rechtstreeks geïnformeerd over de werking van het SVK, en bij uitbreiding worden alle
inwoners van de gemeente hiervan op de hoogte gebracht via de loketwerking, het gemeentelijk infoblad en de
gemeentelijke website.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 10.440 7.290 7.400 7.511 7.625 7.740

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -10.440 -7.290 -7.400 -7.511 -7.625 -7.740

Investeringen
Financiering

Actie: AC000072: A9: Reglement en belasting leegstand/verwaarlozing updaten
A9: Reglement en belasting leegstand/verwaarlozing updaten
Met het innen van een leegstandsheffing op basis van het leegstandsregister worden de eigenaars aangemoedigd om
leegstaande woningen op de markt te brengen. Om misbruiken te voorkomen moet deze leegstandsheffing wel goed
worden afgestemd op de belasting op tweede verblijven. Er worden ook enkele uitzonderingsmaatregelen bepaald.
Een leegstandsheffing heeft geen financiële doelstelling maar moet een beleidsinstrument zijn waardoor leegstand in
de toekomst vermindert of verdwijnt. De communicatie bij de administratieve behandeling van de dossiers stimuleert
maximaal om het leegstaande pand terug te gebruiken of ter beschikking te stellen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000073: A10: Procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid opvolgen om
woonkwaliteit te verbeteren
A10: Procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid opvolgen om woonkwaliteit te verbeteren
Het stappenplan ongeschikt- en onbewoonbaarheid van woningen is opgemaakt en geeft de huurder en verhuurder
voldoende mogelijkheden om hun rechten te vrijwaren. Indien snelherstel is aangewezen zal de burgemeester dat
opnemen in het besluit. De gemeente begeleidt huurders en verhuurders die betrokken zijn in procedures ongeschikt-
en onbewoonbaarverklaring of overbewoning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 9.590 11.585 11.759 11.935 12.114 12.296

Ontvangsten 15.700 15.340 15.340 15.340 15.340 15.340

Saldo 6.110 3.755 3.581 3.405 3.226 3.044

Investeringen
Financiering

Actie: AC000074: A11: Signaalfunctie inzake woningkwaliteit
A11: Signaalfunctie inzake woningkwaliteit
De gemeente werkt in samenwerking met het Kempens Woonplatform een procedure uit om
woningkwaliteitsproblemen te signaleren. Brandweermannen, zorgverstrekkers, maatschappelijk werkers,
wijkagenten, … worden tijdens de uitvoering van hun werk immers ook geconfronteerd met
woningkwaliteitsproblemen en kunnen bijdragen aan het tijdig opsporen hiervan. We kunnen infosessies organiseren
en een meldingsfiche en stappenplan uitwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000075: A12: Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met
woonvragen
A12: Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen
Met al hun woonvragen kunnen de inwoners van Vorselaar terecht bij de dienst Ruimte en/of de sociale dienst.
Hiervoor werken we op afspraak om de dossiers beter voor te bereiden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 74.710 104.503 106.533 108.219 109.793 111.439

Ontvangsten 200 200 200 200 200 200

Saldo -74.510 -104.303 -106.333 -108.019 -109.593 -111.239

Investeringen
Financiering

Actie: AC000076: A13: Vlaamse premies en subsidies kenbaar maken en burgers bij
aanvragen ondersteunen
A13: Vlaamse premies en subsidies kenbaar maken en burgers bij aanvragen ondersteunen
Het Vlaamse premie- en subsidiestelsel wijzigt voortdurend. De gemeente informeert de burgers op regelmatige
tijdstippen over die wijzigingen. Bovendien helpen de medewerkers de burgers bij de aanvraag van onder andere de
Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse aanpassingspremie, de totaalrenovatiebonus, de energiepremies, de Vlaamse
huursubsidie en de Vlaamse huurpremie, ... Het op te richten ‘Energiehuis Kempen’ kan hierin helpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000077: A14: Burgers bijstaan bij inschrijving bij sociale
huisvestingsmaatschappijen
A14: Burgers bijstaan bij inschrijving bij sociale huisvestingsmaatschappijen
Aan de hand van de productencatalogus worden burgers gericht geïnformeerd over en geholpen bij de inschrijving bij
sociale huisvestingsmaatschappijen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000013: AP4: Overig woonbeleid 0629
AP4: Visie en beleid inzake handhaving
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Nadat een vergunning is verleend, moeten de voorwaarden erin ook worden gehandhaafd. Vorselaar engageerde zich in
2018 om samen met de gemeente Olen een intergemeentelijke medewerker handhaving aan te werven. Deze medewerker
behandelt de dossiers inzake stedenbouw en milieu.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000078: A1: Opmaak handhavingsplan
A1: Opmaak handhavingsplan
De opmaak van een handhavingsplan schept een kader om de verschillende taken aangaande handhaving op te
nemen. Het bevat o.a. een afwegingskader om prioriteiten toe te kennen aan de verschillende overtredingen.
Daarnaast bevat het een draaiboek om om te gaan met die overtredingen. Het handhavingsplan kan worden
uitgebreid met een plan van aanpak onvergunde weekendverblijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden, een
consequente handhaving inzake weekendverblijven en onvergund wonen, … Omdat het handhavingsplan ook door
Vlaanderen wordt gevalideerd, zullen zowel de Vlaamse inspectie als het parket de gemeentelijke prioriteiten mee
opvolgen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000079: A2: Handhavingsoverleg op verschillende niveaus
A2: Handhavingsoverleg op verschillende niveaus
Het periodieke handhavingsoverleg wordt nauwkeurig opgevolgd. Naast het regelmatig beperkt overleg met de
medewerkers handhaving, milieu en ruimte en de schepen bevoegd voor ruimte en omgeving vindt eveneens een
uitgebreider overleg plaats waaraan ook de burgemeester, de politie en een medewerker van de sociale dienst
deelnemen. Overkoepelend komen de medewerkers van Neteland samen in een intergemeentelijk overleg en
tenslotte vertegenwoordigt de medewerker handhaving de gemeente in het provinciaal HALO (Handhavings Actoren
Lokaal Overleg).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000080: A3: Samenwerking Neteland in kader van kennisverhoging
A3: Samenwerking Neteland in kader van kennisverhoging
Ook op het vlak van handhaving werken de gemeenten van de politiezone Neteland intens samen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Beleidsdoelstelling: BD000004: BD4: Een mooi en net publiek domein voor Vorselaar
BD4: Een mooi en net publiek domein voor Vorselaar
De legislatuur 2019-2024 wordt gekenmerkt door vele grote investeringen waardoor onze gemeente gewapend zal zijn voor de
toekomst. De voorbije jaren zijn alle grote rioleringswerken grondig voorbereid en op het investeringsprogramma van de Vlaamse
overheid geplaatst waardoor die werken nog 100 procent gesubsidieerd worden. Na afwerking van dit rioleringsprogramma zal
Vorselaar een rioleringsgraad van 93 procent hebben. Heel wat grote rioleringswerken zullen de komende jaren gerealiseerd
worden: riolering Noord fase III (eind 2019), Boulevard (begin 2020), Nieuwstraat (eind 2020) en aansluitend het Marktplein
(begin 2021) en later nog Sassenhout / gewestweg N153 (inclusief gescheiden fietspad) en Lepelstraat/Dijkbaan. Ook voor Vispluk
proberen we de subsidies al te verkrijgen. Telkens gaat de uitvoering gepaard met de heraanleg van de wegen, mobiliteitsingrepen
en de verbetering van de infrastructuur voor fietsers en wandelaars. Dergelijke grote openbare werken brengen automatisch
hinder en ongemakken met zich mee, maar het gemeentebestuur engageert zich om de hinder zoveel als mogelijk te beperken en
uitvoerig te communiceren voor en tijdens de werken.

Vorselaar heeft veel charme door de vele groene ruimte (natuurgebieden, kasteeldreef, landelijke gebieden) maar ook in het
openbaar domein moet de gemeente diezelfde groene uitstraling hebben. De voorbije jaren werd al fors geïnvesteerd in de
opwaardering van het centrum met groene pleinen, bredere voetpaden en toegankelijke oversteekplaatsen. Het vergt echter een
duurzame en volgehouden inspanning. Er is ook een systematische aanpak voor nodig (een vademecum met consequente
materiaalkeuzes) en een verstandige langetermijnplanning.

Bij de heraanleg van het Marktplein worden dezelfde materialen gebruikt, wordt de mobiliteit verbeterd en zal er meer plaats zijn
voor zwakke weggebruikers. Er komt ook een rechtstreekse verbinding vanuit het Marktplein naar Merellaan en naar de
centrumparking in de Nieuwstraat. De Kabienstraat wordt een trage verbinding. Het centrum zal op die manier een veel
aantrekkelijkere uitstraling krijgen.

We creëren een gemeentepark aan het gemeentehuis en verbouwen het gemeentehuis tot een gemeentelijke campus met heel
wat diensten op een plek. Naast het dienstencentrum Sprankel! komt er een nieuw ontmoetingscentrum (huidige bib).

In de Cardijnlaan bouwen we een nieuwe kinder- en jongerencampus volgens het concept van de “brede school” waarbij we de
beschikbare ruimte en het patrimonium zo polyvalent en efficiënt mogelijk gebruiken. Erg noodzakelijk zijn de verdere
investeringen in de gemeentelijke werkhallen (centralisatie van uitvoerende diensten en extra ruimte). Voor het containerpark
(recyclagepark) komt er een toekomstvisie in samenwerking met IOK en de buurgemeenten.

In de Lepelstraat zal het straatbeeld fors veranderen dankzij een groot masterplan waarbij oude woningen plaats maken voor een
groot woonproject (kernversterking), een innovatieve gezondheids- en welzijnsgroepspraktijk en een nieuwe bibliotheek samen
met alle Vorselaarse scholen.

Overal in Vorselaar wordt het STOP-principe (met voorrang voor zwakke weggebruikers en collectief vervoer) gehanteerd. Er
komen extra trage wegen, we geven uitvoering aan de mobiliteitsstudie Middenkempen (onder meer inzake het sluipverkeer),
investeren in openbaar vervoer (bv. verlenging van bus 152 naar Vorselaar) en voor ouderen, hulpbehoevenden en mindervaliden
wordt aangepast vervoer aangeboden. De MinderMobielenCentrale (MMC) wordt vanaf nu ook georganiseerd door het lokaal
bestuur zelf.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 304.800 255.100 257.150 291.425 259.175 284.425

Ontvangsten 554.671 521.667 444.683 446.048 447.618 449.218

Saldo 249.871 266.567 187.533 154.623 188.443 164.793

Investeringen
Uitgaven 1.598.366 600.410 2.448.050 194.500 0 150.000

Ontvangsten 260.665 300.000 1.575.650 25.000 0 0

Saldo -1.337.701 -300.410 -872.400 -169.500 0 -150.000

Financiering

Actieplan: AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670
AP1: Eenvormig en duurzaam aangelegd openbaar domein: visie, planning en vademecum voor de toekomst
Vorselaar telt maar liefst 104 straten. Aanleg of heraanleg ervan, maar ook van het openbaar domein, gebeurde vroeger
meestal vrij ad hoc: op basis van nieuwe ideeën, klachten of opmerkingen, ... We willen deze legislatuur werk maken van
een meer structurele aanpak waarbij planmatig werken (op basis van inventaris voor onderhoud bv.), duurzame aanleg en
een langetermijnvisie centraal staan. Extra aandacht gaat daarbij naar veiligheid (bv. voor zwakke weggebruikers), groene
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uitstraling (fris ogend straatbeeld) en proper-/netheid.

Specifiek wat onze wegen betreft willen we nadrukkelijk meer systematisch gaan werken. Een langetermijnvisie moet ervoor
zorgen dat er duidelijke keuzes inzake wegverharding worden gemaakt, dat een langetermijnvisie (ook op duurzaam
onderhoud) kan worden ontwikkeld en dat heraanleg op een uniforme en consequente manier gebeurt. Daarbij wordt het
straatbeeld afgestemd op het daadwerkelijke gebruik (RUP Kern). Naast ruimtelijke ordening wordt ook ecologie (bv. keuzes
maken in functie van  geluidshinder en trillingen) mee bekeken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 274.900 226.200 216.700 227.700 218.700 220.700

Ontvangsten 465.461 426.926 348.418 348.418 348.418 348.418

Saldo 190.561 200.726 131.718 120.718 129.718 127.718

Investeringen
Uitgaven 454.960 401.560 340.050 180.000 0 0

Ontvangsten 255.665 5.000 5.000 25.000 0 0

Saldo -199.295 -396.560 -335.050 -155.000 0 0

Financiering

Actie: AC000081: A1: Strateninventaris en langetermijnplanning
A1: Strateninventaris en langetermijnplanning
We maken een volledig overzicht van alle 104 straten in Vorselaar. De langetermijn-inventaris houdt rekening met de
leeftijd van de straten, de geplande heraanleg, geplande rioleringswerken en het masterplan openbare verlichting. De
verharding kan worden afgestemd op het reële of gewenste gebruik. Het geheel wordt bijgehouden in een geografisch
informatie systeem (GIS) en vormt zo de basis voor de opmaak van een langtermijnplanning (en het maken van
slimme keuzes) voor een doordacht onderhoud van de wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000082: A2: Onderhoud van bestaande straten
A2: Onderhoud van bestaande straten
In de inventaris worden ook de peknaden, putten naast de weg, binnenbochten, enz. bijgehouden. Dat geeft ook zicht
op de (mogelijke) probleemsituaties, waar vernieuwing van voegvullingen kan helpen, waar opnieuw een toplaag
moet worden geasfalteerd, enz. Een doordachte planning voor het onderhoud van de wegen maakt dat minder naar
ad hoc-oplossingen moet gezocht worden. Bij een regelmatig onderhoud beperkt men de sleet en vermindert men de
onderhoudskosten op lange termijn. Naast alle straten die nieuw aangelegd worden, zullen ook onderhoudswerken
worden uitgevoerd op onder meer alle onverharde wegen, Heiken, Tuinweg, Schransstraat, enz. De inventaris en de
inzichten/meldingen bij de technische dienst dienen daarbij als leidraad.

Ook met het zout-sneeuwplan i.s.m. Neteland wordt rekening gehouden. Dezelfde prioriteiten blijven overeind:
toegangswegen, schoolomgevingen, voet- en fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 146.900 115.200 103.200 102.700 105.200 103.200

Ontvangsten 100 10.100 100 100 100 100

Saldo -146.800 -105.100 -103.100 -102.600 -105.100 -103.100

Investeringen
Uitgaven 11.150 50.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -11.150 -50.000 0 0 0 0

Financiering
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Actie: AC000083: A3: Nieuwe aanleg van straten
A3: Nieuwe aanleg van straten. Vorselaar maakt slimme combinaties en probeert de bovenbouw (wegverharding)
steeds integraal aan te pakken met nutswerken, voetpaden, fietspaden, oversteken, OV en rioleringswerken. Ook in
de dorpskernvernieuwingsprojecten de voorbije jaren werd er telkens integraal, van gevel tot gevel, ontworpen.
Straten worden zoveel mogelijk samen met rioleringswerken aangelegd (en ook vice versa waarbij naar aanleiding van
geplande bovenbouw-werken ook gericht rioleringsdossiers zijn opgestart). De gebieden/straten die de komende
jaren in ieder geval aan bod komen, zijn:
-Vorselaar Noord-Fase III (Zegbroek, Groenstraat, Bosweg, Heirbaan, Klissenhoek) - 2019/2020
-Boulevard (oostelijk deel) - voorjaar 2020
-Nieuwstraat (deel A, aansluitend op Markt) - najaar 2020
-Ontwerp van Van de Wervelaan - 2020 (in functie van rioleringsdossier/heraanleg)
-Marktplein - 2021
-Sassenhout/Poederleeseweg/Herderstraat/Kweek - 2022
-Lepelstraat en Dijkbaan - 2023
-Nieuwstraat (deel B, deel klinkerverharding tot Schransstraat) - 2024
-Vorselaar Noord-Fase III bis (of Vorselaar Noord fase IV, Strateneinde, Heirbaan) - 2025
-Vispluk/Plein - 2026

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 241.360 237.710 340.050 180.000 0 0

Ontvangsten 11.785 5.000 5.000 25.000 0 0

Saldo -229.575 -232.710 -335.050 -155.000 0 0

Financiering

Actie: AC000084: A4: Vademecum met duurzame materialenkeuzes
A4: Vademecum met duurzame materialenkeuzes
Een vademecum geeft houvast voor de technische dienst en voor toekomstige herinrichtingsdossiers. In het
vademecum wordt het materiaalgebruik bepaald zodat op termijn een volledig herkenbaar, logisch geordend en
uniform straatbeeld ontstaat in onze gemeente. De keuzes die zorgvuldig werden gemaakt in functie van de
dorpskernvernieuwingsprojecten de voorbije jaren waren daarin de leidraad. De gemeente werd al gelauwerd voor
die consequente aanpak en presenteerde dat vademecum in Gent op een congres van de Vlaamse overheid.

Het document bevat consequente keuzes in:
-verharding (beton, asfalt, klinker)
-wegprofiel centrum versus buitengebied
-pleinen
-voetpaden
-parkeerstroken
-zebrapaden
-fietsenstalling
-borden en signalisatie
-straatmeubilair
-verlichting
-…

Uniformiteit maar ook toegankelijkheid zijn daarbij uitgangspunten. Er werd advies ingewonnen bij het het
toenmalige centrum voor toegankelijkheid, de zitbanken werden mee gekozen door de bewoners van Hof ter Lande
en Sprankel! en de candela-kasseien werden ingewassen (bijvoorbeeld kerkplein) waardoor ze vlot toegankelijk zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000085: A5: In synergie nutsvoorzieningen meteen ook moderniseren
A5: In synergie nutsvoorzieningen meteen ook moderniseren
Systematisch de integrale heraanleg plannen bij rioleringswerken, consequent werken via een vademecum … dat wil
ook zeggen dat je nutsvoorzieningen op een slimme manier, in synergie, meteen ook moderniseert. Via “Synductis” en
het synergie-principe is daar al een stap vooruit gezet maar het kan nog beter. De gemeente heeft de voorbije jaren
bewust nutsvoorzieningen samengebracht. Zo werd in het kader van integraal waterbeheer zowel drinkwater als
riolering bij Pidpa/Hidrorio gebracht. Vorselaar zette ook zelf de stap om elektriciteit en gas, nog voor er sprake was
van Fluvius, in één hand te brengen. Dat alles moet de synergie bespoedigen. De gemeente zal binnen Fluvius ook een
oefening vragen om nog extra in te zetten op synergie-oefeningen bij grote werken. Waar mogelijk worden
bovengrondse leidingen ook meteen ondergronds gebracht.

De partners waarop de gemeente het minste vat heeft, zijn Telenet en Proximus. Nochtans worden die belangrijk in
het licht van de glasvezel-infrastructuur en 5G-netwerk. Waar mogelijk worden in centrale assen ondergronds al
wachtbuizen aangelegd voor bv. glasvezel.

Inzake GSM-ontvangst verdient Vorselaar een betere dekking. De gemeente stelde recent zelf een perceel ter
beschikking (gemeentelijke werkhal) om de dekking voor Vorselaar-Noord te verbeteren. De gemeente ijvert ervoor
om die niet enkel voor Proximus maar ook Orange en andere operatoren open te stellen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 460.341 411.806 343.298 343.298 343.298 343.298

Saldo 460.341 411.806 343.298 343.298 343.298 343.298

Investeringen
Uitgaven 87.450 113.850 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -87.450 -113.850 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000086: A6: Verledding van openbare verlichting
A6: Verledding van openbare verlichting
Samen met Fluvius wordt een Masterplan opgemaakt met daarin een ambitieus investeringsplan om de openbare
verlichting over een periode van 12 jaar volledig om te bouwen naar LED-verlichting. Dat beperkt de verwachte
dividenden van de gemeente binnen Fluvius maar zorgt wel voor een duurzamer OV-net, meer mogelijkheden tot
aansturing van die verlichting én ook een aanzienlijke besparing op het elektriciteitsverbruik.

Ook de verledding gebeurt op een slimme manier door zoveel mogelijk te combineren met woon- of sociale
huisvestingsontwikkelingen (bv. Lepelstraat, Nieuwstraat, Cardijnlaan) of geplande riolerings- of
straat/voetpadwerken (bv. Sassenhout, Vorselaar-Noord, Dijkbaan).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 110.000 110.000 112.500 112.500 112.500 112.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -110.000 -110.000 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500

Investeringen
Uitgaven 115.000 0 0 0 0 0

Ontvangsten 243.880 0 0 0 0 0

Saldo 128.880 0 0 0 0 0

Financiering
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Actie: AC000087: A7: Vergroening publiek domein en groenvisie
A7: Vergroening publiek domein en groenvisie
Vorselaar is een groene gemeente. Het gemeentebestuur wil dat groene karakter nog versterken door ook in het
centrum extra bomen te planten en de openbare ruimte te vergroenen. Een bomenbeheersplan is daarin een
richtsnoer maar ook op nieuwe pleinen (bv. Marktplein cf. heraanleg Kerkplein 2014 en Tip/Spie in 2016), nieuwe
woonontwikkelingen (bv. Kuiperstraat, Nieuwstraat, Lepelstraat) als nieuwe straten (bv. Boulevard, Van de
Wervelaan, Lepelstraat en Dijkbaan) zijn er kansen (cf. Cardijnlaan 2016 en Mgr. Donchelei 2017).

Het openbaar groen moet op een doordachte manier aangeplant worden: klimaatrobuust (klimaatverandering) en
ook onderhoudsvriendelijk (onderhoudskost).

In die optiek moeten we nagaan of hagen langs straten wel zinvol zijn. Ze hebben weinig ecologische waarde en
vergen veel onderhoud. Misschien kan het onderhoud verminderd worden door de hagen met schuine kanten te
scheren waardoor er minder kans bestaat op onderbegroeiing. Die onderbegroeiing zal bovendien niet meer manueel
verwijderd worden, maar gemaaid met een trimmermaaier of grasmaaier. Dat is ecologisch en duurzaam: de haag
groeit beter doordat de bodem vruchtbaarder wordt en een beter vochtgehalte heeft en het onderhoud voor de
groendienst vergt minder tijd. Ondertussen werden ook proefprojecten opgezet met een onderhoudsvriendelijker
alternatief, pennisetum. Er wordt geëvalueerd met de groendienst en bekeken of bij heraanleg (bv. rioleringswerken
Sassenhout/Vispluk) een fundamenteel andere keuze kan worden gemaakt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000088: A8: Ontharding als onderdeel van een groenblauw netwerk
A8: Ontharding als onderdeel van een groenblauw netwerk
We houden meer en meer rekening met de klimaatrobuustheid in de aanplantingen. Dat houdt ook in dat er aan
waterbuffering en -infiltratie moet worden gedacht. Groen en blauw gaan dus hand in hand in wat in de Vlaamse
kaders het groenblauwe netwerk heet. Ontharding staat centraal daarin. De gemeente stapte als eerste hier in de
regio mee in pilootprojecten van de Vlaamse overheid en kreeg daarvoor ook al inhoudelijke waardering en financiële
steun.

In de nieuwe projecten van deze beleidsperiode wordt daar systematisch aan gewerkt:
-Lepelstraat: groene wandelboulevard
-Marktplein: ontharding en creatie groen plein
-gemeentepark: vergroening en ontharding
-kinder- en jongerencampus: de “school in het groen” (2014) wordt verder de basis van een natuurlijke en ontharde
speelruimte voor kinderen en jongeren
-Dijkbaan: ontharding en vergroening
-wadi’s op pleinen (bv. Schransplein, Heikant, gemeentepark)
-grachten in buitengebied (cf. rioleringswerken) en dreef (strategische RWA-afvoer centrum)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000089: A9: Groenonderhoud
A9: Groenonderhoud
Een aangename publieke ruimte heeft veel te maken met netheid. Door in te zetten op een net straatbeeld tracht het
gemeentebestuur de publieke ruimte aangenaam te houden voor de inwoners en bezoekers van Vorselaar. De
groendienst vervult daarin een belangrijke rol. Ook de materiële ondersteuning van de groendienst is belangrijker
geworden, sinds de invoering van het pesticidenvrij beheer (cf. recente aankopen onkruidbranders, veegmachine).

Ook het bestrijden van de visuele verrommeling (externe infoborden, reclame, verkeersborden) draagt bij tot een net
straatbeeld. Door het aantal borden te beperken en de staat van de aanwezige borden te evalueren en te herstellen
(qua reinheid, nette plaatsing,...), krijgt het straatbeeld een rustiger en netter uitzicht.

Zwerfvuil blijft ook een belangrijk aandachtspunt.
-Wijkwerk-medewerkers inzetten voor zwerfvuiltoer centrum en dreef.
-Burgers optimaal betrekken bij het streven naar een nette gemeente. We willen inwoners en buurten aanzetten om
eventuele hinder of werkpunten te signaleren.  Daarbij wordt het systeem van zwerfvuilmeters en -peters verder
ondersteund en uitgebouwd.
-Regelmatige vuiltoer vuilnisbakken door technische dienst.
-Project ‘Mooimakers’ i.s.m. IOK en OVAM met evaluatie huidige opstelling (en type) vuilnisbakken.
-Aankoop nieuwe vuilnisbakjes (afhankelijk van de ligging).
-Inzet zwerfvuilcamera’s en GAS-politiecodex om hardnekkige sluikstorters te beboeten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000090: A10: Inrichting begraafplaats passend bij het kasteeldomein
A10: Inrichting begraafplaats passend bij het kasteeldomein
De gemeente heeft een mooie begraafplaats. De groendienst zorgt voor een mooi onderhoud, in het bijzonder tegen
de herdenkingsdagen. De diensten krijgen ook alsmaar meer vragen naar alternatieve begraafmethoden. De
gemeente wil daar zoveel mogelijk, maar wel consequent op basis van een reglement, in tegemoet komen.

Het beheersplan voor de kasteelomgeving moet een visie creëren op de begraafplaats, mogelijkheden tot natuurlijk
begraven, de vraag om een afscheidsruimte, beplantingen op de begraafplaats, enz. Ook de beukendreef naast de
begraafplaats moet in die visie mee worden geëvalueerd. De gemeente treedt daarover in overleg met de eigenaars.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 18.000 1.000 1.000 12.500 1.000 5.000

Ontvangsten 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020

Saldo -12.980 4.020 4.020 -7.480 4.020 20

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000015: AP2: Wegen 0200 - Groene ruimte 0680
AP2: Dorpskernvernieuwing: toegankelijkheid, ontharding, ontmoeting en uitstraling
De voorbije jaren werd al fors geïnvesteerd in de opwaardering van het centrum met mooie, groene pleinen, bredere
voetpaden en toegankelijke oversteekplaatsen. I.s.m. het OCMW kwam er een zogenaamde “toegankelijke
voetgangerscirkel”. Pleinen werden opgewaardeerd en overal werden consequent dezelfde materialen gebruikt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 130.500 122.000 435.000 0 0 0

Ontvangsten 5.000 295.000 0 0 0 0

Saldo -125.500 173.000 -435.000 0 0 0

Financiering
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Actie: AC000091: A1: Consequente visie op dorpskernvernieuwing
A1: Consequente visie op dorpskernvernieuwing
We werken de dorpskernvernieuwing verder af. Het Marktplein, Boulevard en Lepelstraat is daar geografisch een
voorlopig sluitstuk in. De principes uit de projecten van de voorbije jaren zijn richtinggevend in het consequent
doortrekken van de dorpskernvernieuwing:
-toegankelijkheid (nieuwe voetpaden, aangepaste boordstenen, voetgangerscirkel)
-ontharding en vergroening (cf. pleinen, aanplanting bomen)
-ontmoeting (pleinen gericht op ontmoeting en leefbaarheid)
-zwakke weggebruikers (STOP-principe, meer ruimte voor fietsers/voetgangers)
-uitstraling (net straatbeeld, consequent materiaalgebruik, mooi geheel van pleinen/straten)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000092: A2: Masterplan Lepelstraat/Markt
A2: Masterplan Lepelstraat/Markt
Het straatbeeld van Vorselaar zal fors veranderen door het masterplan voor de Lepelstraat waarbij oude woningen
plaats maken voor een groot woningproject, een innovatieve gezondheids- en welzijnsgroepspraktijk en een nieuwe
bibliotheek samen met alle Vorselaarse scholen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000093: A3: Marktplein
A3: Marktplein
Op het Marktplein worden dezelfde materialen gebruikt, de mobiliteit verbeterd, meer plaats geboden voor zwakke
weggebruikers en de uitstraling enorm verbeterd! Er komt ook een rechtstreekse verbinding vanuit het Marktplein
naar Merellaan en naar de centrumparking in de Nieuwstraat.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 122.500 120.000 430.000 0 0 0

Ontvangsten 5.000 295.000 0 0 0 0

Saldo -117.500 175.000 -430.000 0 0 0

Financiering

Actie: AC000094: A4: Gemeentepark
A4: Gemeentepark
Naast de riolerings- en wegenwerken zijn er nog in het oog springende werven. We creëren een gemeentepark rond
het gemeentehuis en verbouwen het gemeentehuis tot een gemeentelijke en sociale campus met heel wat diensten
op één plek. Op die plaats is er trouwens al een mooi dienstencentrum en komt er ook een nieuw
ontmoetingscentrum (huidige bib). Het park met een centrale ligging en trage verbindingen richting Markt, school,
Schransomgeving en wijken rondom, biedt heel wat extra kwaliteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000095: A5: Geïntegreerd beheersplan kasteel-, dreef- en kerkomgeving
A5: Geïntegreerd beheersplan kasteel-, dreef- en kerkomgeving
Het centrum wordt qua structuur erg bepaald door de centrale ligging van de dreef, de kerk, de pastorij en het
kasteel. In samenwerking met de eigenaars van het kasteeldomein, de eigenaars van het kasteel en de  Kerkfabriek
wordt een geïntegreerde visie en beheersplan opgemaakt. Landmax en ‘Erfgoed & Visie’ begeleiden dat traject en
zorgen voor een toekomstvisie. Daarin staat de aansluiting van dreef op het centrum centraal (inclusief het
doortrekken van de groenelementen in Cardijnlaan, Kerkstraat en Boulevard) maar ook het behoud en beheer van de
dreef zelf. Op basis van hetzelfde beheersplan zal de Kerkfabriek de pastorij renoveren en zullen gemeente en de
Kerkfabriek samen ook het kerkgebouw en de toren restaureren (cf. project Onroerend Erfgoed).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000096: A6: Ruimtelijke opportuniteiten opvolgen en sturen
A6: Ruimtelijke opportuniteiten opvolgen en sturen
Dorpskernvernieuwing heeft niet enkel te maken met straten, voetpaden, pleinen en  groenaanplantingen. Het
bestuur en de diensten houden ook ruimtelijke ontwikkelingen goed in het oog en bewaken daarbij het gewenste
toekomstbeeld van het centrum. Er werd al een reglement opgemaakt inzake leegstand en verwaarlozing. Daarmee
werden al verschillende oude en/of verwaarloosde panden opgewaardeerd. Ook strategische aankopen of sociale
woningbouw kunnen hierbij een rol spelen. In de projectontwikkelingen zelf wordt het publieke gebruik en de
meerwaarde steeds nagestreefd: bv. trage verbindingen, vernieuwbouw oude woningen, straatmeubilair, groen,
verleggen gebruiksruimte/rooilijn, consequent materiaalgebruik, …

Het masterplan voor de Lepelstraat, de nieuwe kinder- en jongerencampus en projecten van Zonnige Kempen (o.a.
Huis Van Bockstal, Nieuwstraat, Schoolstraat) bieden kansen de komende jaren. Ook inzake de behoeften inzake
zorgwonen in het centrum is een strategische oefening nuttig.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000097: A7: Buurtpleinen
A7: Buurtpleinen
Dorpskernvernieuwing richt zich niet enkel op het centrum. Al enkele jaren zet het bestuur consequent in op trage
wegen en daaraan gekoppeld de (her)aanleg van buurtpleintjes. Onder meer Jantjesblok, Hildering, Sassenhofke,
Vinkenlaan, Snoezelplein (Kardinaalswijk), Schransplein, … kwamen al aan bod. Op dit moment wordt ook het plein
aan Veldstraat/Merellaan in gebruik genomen. De upgrade van het Schransplein (2020), de aanleg van een buurtplein
in de nieuwe verkaveling aan Proostlaan en ook een nieuw buurtplein aan Heuvelstraat staan nog op het programma.
Dat gaat steeds gepaard met trage wegen langs die wijken en pleintjes. Die wegen bieden recreatief een meerwaarde
maar zijn ook een nuttig en veilig alternatief voor zwakke weggebruikers (woon-school-verkeer). De groendienst
investeert veel tijd in het onderhoud van die buurtpleinen én trage wegen conform het pesticidenvrij beheer.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 8.000 2.000 5.000 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.000 -2.000 -5.000 0 0 0

Financiering

Actieplan: AP000016: AP3: Wegen 0200 - Watervoorziening 0630
AP3: Riolering: zwaar, toekomstgericht en verstandig investeren in waterzuivering en een moderne rioleringsinfrastructuur
Waterzuivering is een belangrijke opdracht voor Vorselaar, Vlaanderen, België en de EU. De ambitieuze doelstellingen staan
vervat in een Europese richtlijn. Dat wil zeggen dat in de hele regio nog massaal moet worden gewerkt aan nieuwe aanleg
van riolering en de scheiding van afval- en hemelwater. Vorselaar heeft de laatste jaren al grote rioleringsprojecten
gerealiseerd maar schakelt nu nog een versnelling hoger.

Ook de Vlaamse overheid en Pidpa/Hidrorio dringen aan op nog meer investeringen in riolering en waterzuivering. Vorselaar
diende in het kader daarvan de voorbije jaren zo veel mogelijk dossiers in om nog met hoge percentages aan co-financiering
deze opdracht aan te gaan. Dat bleek verstandig want in de toekomst zal die co-financiering aanzienlijk afnemen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 87.960 89.741 91.265 92.630 94.200 95.800

Saldo 87.960 89.741 91.265 92.630 94.200 95.800

Investeringen
Uitgaven 675.021 0 0 14.500 0 150.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -675.021 0 0 -14.500 0 -150.000

Financiering
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Actie: AC000098: A1: Rioleringsgraad
A1: Rioleringsgraad
Deze nieuwe legislatuur is een echte investeringslegislatuur. De voorbije jaren zijn alle grote rioleringswerken
verstandig voorbereid en op het investeringsprogramma van de Vlaamse overheid geplaatst waardoor die werken nog
100% gesubsidieerd kunnen plaatsvinden. Bovendien is dat heel verstandig voor de toekomst want na afwerking van
dit rioleringsprogramma zal Vorselaar een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste van Vlaanderen. Daarmee is
de gemeente gewapend voor de toekomst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000099: A2: Grote rioleringsprojecten
A2 Grote rioleringsprojecten
Niet minder dan negen rioleringswerken zullen de komende jaren op mekaar afgestemd moeten worden:
-Zone riolering Vorselaar Noord fase III (eind 2019-eind 2020)
-Boulevard (begin 2020)
-Nieuwstraat deel A (eind 2020)
-Marktplein (begin 2021)
-Zone Sassenhout / gewestweg N153 inclusief gescheiden fietspad (2022-2023)
-Lepelstraat/Dijkbaan (2023)
-Nieuwstraat deel B (2024)
-Zone riolering Vorselaar Noord fase III bis (of IV) (2024-2025)
-Vispluk/Plein (2025-2026)

Telkens gaat dat gepaard met de heraanleg van de wegen, mobiliteitsingrepen en verbetering van de infrastructuur
voor fietsers en wandelaars. De werken zijn een belangrijk fundament voor de toekomst van de gemeente.

De Vlaamse regering wil de Europese doelstelling behalen tegen 2027. Dat vergt erg grote investeringen. We ijveren
bij Pidpa-Hirdorio voor een nieuw financieringssysteem binnen Hidrorio waardoor gemeenten zoals Vorselaar die
moedig investeringen plannen, ook extra financieel ondersteund kunnen worden (uitbouw van het
derdebetalersysteem en investeringsfonds).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 87.960 89.741 91.265 92.630 94.200 95.800

Saldo 87.960 89.741 91.265 92.630 94.200 95.800

Investeringen
Uitgaven 675.021 0 0 14.500 0 150.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -675.021 0 0 -14.500 0 -150.000

Financiering

Actie: AC000100: A3: Water zoveel mogelijk ter plaatse bergen
A3: Water zoveel mogelijk ter plaatse bergen
We maken een hemelwaterplan op i.s.m. Pidpa/Hidrorio. Zoals hierboven al werd aangegeven, gebruiken we een
aantal duurzame principes bij de heraanleg. De slimme combinatie met wegen- en nutswerken, van gevel tot gevel
ontwerpen, groenaanleg maar ook waterbuffering en -infiltratie ter plaatse in één groenblauw netwerk, zijn een paar
van die uitgangspunten.

Specifiek wat het waterbeleid betreft wordt in elke ontwikkeling een watertoets uitgevoerd. Er worden zoveel
mogelijk zones onthard (bv. gemeentepark, Marktplein, schoolcampus), wadi’s gecreëerd (bv. plein Heikant,
Schransplein), grachten heropend en nieuw aangelegd, strategische RWA-assen ontworpen (bv. Cardijnlaan), riolering
gescheiden, enz. Ook het pompstation in Dijkbaan wordt eind 2020 gerenoveerd. Daar wordt ook een bufferbekken
aangelegd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000101: A4: Afkoppeling hemel- en afvalwater
A4: Afkoppeling hemel- en afvalwater
Water is kostbaar. Om te vermijden dat het schaars en dus onbetaalbaar wordt, kunnen we er maar beter zuinig mee
omspringen. Ook een goed werkend rioleringsstelsel zorgt er mee voor dat onze voorraad drinkwater gegarandeerd
blijft. Precies daarom wil men verhinderen dat het hemelwater dat op een dak valt, maar ook op terras of oprit, in de
riolering terechtkomt. Sinds 1999 bestaat er in Vlaanderen een stedenbouwkundige verordening die verplicht om bij
nieuwbouw en verbouwingen het afvalwater en het hemelwater op eigen terrein te scheiden en een hemelwaterput
te plaatsen. Afhankelijk van het rioleringsstelsel zal men het afvalwater en het hemelwater gescheiden moeten lozen
of nog gemengd mogen lozen op één riool.

Bij nieuwbouwwoningen is er al meer dan 10 jaar een verplichting om zelf te voorzien in een gescheiden stelsel. Daar
wordt geen tegemoetkoming voor gegeven omdat de verplichting al bestond. Voor oudere woningen, komen zowel
PIDPA Hidrorio als de gemeente tussen in de kosten die eigenaars moeten maken. Hidrorio betaalt in
rioleringsprojecten zelf het aansluitrecht omdat van die eigenaars natuurlijk ook een extra inspanning wordt gevraagd
om zelf af te koppelen op eigen terrein. De gemeente voorziet in een premie tot 500 euro voor die werken zelf. Er
wordt ook een afkoppelingsdeskundige ter beschikking gesteld om dat proces mee te begeleiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000017: AP4: Wegen (mobiliteit) 0200 - Openbaar vervoer 0210 -
Parkeren 0220
AP4: Mobiliteit: samen werken aan een programma inzake verkeersveiligheid, met het STOP-principe als leidraad
Vorselaar wordt gelukkig niet doorkruist door drukke gewestwegen. Anderzijds is er door GPS en rekeningrijden wel een
druk van sluipverkeer in de Middenkempen, bv. in Vorselaar-Noord. De gemeente is bovendien een echte
onderwijsgemeente. Dat maakt dat het centrum van de gemeente en de routes er naartoe vaak heel druk aanvoelen tijdens
schooldagen. Verkeersveiligheid en een mobiliteitsbeleid zijn dus erg belangrijk. Anderzijds is dat geen exacte wetenschap
en speelt er ook een grote subjectiviteit in mee. Je mag dus niet vervallen in een ad hoc beleid maar moet met principes en
kaders werken. De principes uit de dorpskernvernieuwing, een consequent en duurzame heraanleg met een vademecum,
inzetten op trage wegen, een duidelijk herkenbare (en recent nog uitgebreide) zone 30, heraangelegde schoolomgevingen
(Cardijnlaan, Donchelei, Lepelstraat) en het STOP-principe zijn leidende en duurzame principes.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 29.900 28.900 40.450 63.725 40.475 63.725

Ontvangsten 1.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Saldo -28.650 -23.900 -35.450 -58.725 -35.475 -58.725

Investeringen
Uitgaven 337.885 76.850 1.673.000 0 0 0

Ontvangsten 0 0 1.570.650 0 0 0

Saldo -337.885 -76.850 -102.350 0 0 0

Financiering
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Actie: AC000102: A1: Beleid op verschillende niveaus
A1: Beleid op verschillende niveaus
De technische dienst, wijkpolitie en de mobiliteitscommissie volgen dagelijks het verkeers- en mobiliteitsbeleid op. De
gemeente zet de goede werking van de mobiliteitscommissie verder in een werkgroep mobiliteit en organiseert een
jaarlijkse audit. Op basis daarvan worden telkens suggesties gedaan voor een aanpassing van een lokaal
verkeersreglement en het aanpassen of nieuw plaatsen van wegsignalisatie.

Daarnaast wordt het mobiliteitsbeleid meer en meer ook op andere (beleids-)niveaus gevoerd. Naast het lokale
mobiliteitsoverleg is er op het niveau van de politie- (en gemeente)zone Neteland een zonale mobiliteitsraad
(afstemming wegen categorie 1, bovenfunctioneel fietsroutenetwerk, sensibilisering, handhaving). Op het niveau van
de gemeenten tussen de E34 en de E313 werd een belangrijke mobiliteitsstudie (en dito stuurgroep) Middenkempen
uitgevoerd waarin vrachtwagenroutes, ANPR-netwerk, autoluwe fietsroutes en knips voor sluipverkeer aan bod
komen. Tot slot heeft de Vlaamse overheid ook een regionale vervoersregio op het niveau van de Kempen opgezet in
functie van een totaalvisie voor de hele regio en het bijpassende aanbod inzake openbaar vervoer en combi-mobiliteit
(kernnet, aanvullend net en vervoer op maat).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 500 500 500 500 500 500

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -500 -500 -500 -500 -500 -500

Investeringen
Financiering

Actie: AC000103: A2: Kader “Verkeersveilige Gemeente”
A2: Kader “Verkeersveilige Gemeente”
Vorselaar is in de eerste ronde mee geselecteerd als één van de pilootgemeenten voor het programma
“Verkeersveilige gemeente” waarbij een coachingtraject en concrete projecten worden gekoppeld aan het behalen
van een SAVE-label (i.s.m. Ouders voor Verongelukte Kinderen - OVK) en een ZERO-label (i.s.m. provinciebestuur
Antwerpen). Daarbinnen kaderen ook heel wat sensibiliseringsacties (bv. in samenwerking met scholen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 12.750 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -12.750 -13.850 -13.850 -13.850 -13.850 -13.850

Investeringen
Uitgaven 5.800 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.800 0 0 0 0 0

Financiering
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Actie: AC000104: A3: Kader “Mobiliteitsstudie Middenkempen”
A3: Kader “Mobiliteitsstudie Middenkempen”
De provincie Antwerpen heeft samen met de steden Geel en Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee,
Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven een bovenlokale mobiliteitsvisie uitgewerkt voor de Middenkempen. De
Middenkempen is in deze studie afgebakend door de E34 in het noordwesten, de N19-N19g in het oosten en de E313
in het zuidwesten. Ook de bovenlokale mobiliteitsactoren zijn betrokken in het studieproces: de Vlaamse overheid
(Afdeling Beleid Mobiliteit, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, De Vlaamse Waterweg en departement
Omgeving), Infrabel en NMBS.

De mobiliteitsstudie Middenkempen werd in 2015 door de gemeente mee afgetrapt en in 2018 unaniem goedgekeurd
door de voltallige gemeenteraad. Dat geeft een sterk draagvlak om ook moedig samen met de buurgemeenten,
politiezones en provincie de uitvoering te realiseren. Onder meer de ANPR-netwerken, autoluwe fietsroutes tegen
E34 (i.s.m. Lille en Zandhoven) en Heiken (i.s.m. Grobbendonk/Herentals), N153 en het netwerk inzake openbaar
vervoer staan daarbij op de agenda.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 12.950 10.850 22.400 45.650 22.400 45.650

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -12.950 -10.850 -22.400 -45.650 -22.400 -45.650

Investeringen
Uitgaven 332.085 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -332.085 0 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000105: A4: Kader “Duurzame heraanleg en STOP-principe”
A4: Kader “Duurzame heraanleg en STOP-principe”
Het hierboven beschreven vademecum en de principes uit de dorpskernvernieuwing zijn leidraden voor een
duurzame strategie de komende jaren. Een heraanleg is het juiste moment om duurzame mobiliteitskeuzes te maken.
Mobiliteitsproblemen los je niet op met allerlei ad hoc-ingrepen maar zijn best bij de wortels aan te pakken via
wegprofielen, duurzame heraanleg van straten en keuzes maken waarbij auto’s bijvoorbeeld wijken in functie van
zwakke weggebruikers.

Dat vraagt geen ad hoc-werking op basis van meldingen en klachten maar een duurzame planning in functie van de
geplande werken, noden, rioleringswerken, ontwikkelingen, … Al enkele jaren wordt daarvoor ook meer en meer het
GIS gebruikt. Daarin staan ook alle verkeersongevallen geïnventariseerd. Op basis daarvan kan het beleid meer
geobjectiveerd worden.

De duurzame heraanleg maar ook het STOP-principe (met voorrang voor zwakke weggebruikers en collectief vervoer)
worden systematisch gehanteerd. Bijvoorbeeld in de nieuwe straten (bv. Dijkbaan/Lepelstraat, Van de Wervelaan)
wordt dat de leidraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000106: A5: Stappen: toegankelijke voetpaden en trage wegen
A5: Stappen: toegankelijke voetpaden en trage wegen
Het STOP-principe stelt de stappers/voetgangers op de eerste plaats. De laatste jaren werd al fel geïnvesteerd in
nieuwe voetpaden. Er werden ook mindervaliden-boordstenen aangelegd om de toegankelijkheid te verbeteren. Dat
maakt dat er ondertussen een fijnmazig netwerk is van goede voetpaden.

Ook trage wegen werden systematisch heropend (bv. Lilse voetweg), heraangelegd (bv. padje Lepelstraat-Merellaan)
of nieuw gecreëerd (bv. Kerkstraat-Donchelei en Kabienstraat-Riemenstraat). De trage wegen worden zo goed
mogelijk onderhouden, rekening houdend met het pesticidenvrij beheer. De paden krijgen ook een naam en een
infobord om duidelijk te maken dat ze door iedereen kunnen worden gebruikt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000107: A6: Trappen: fietsvriendelijk
A6: Trappen: fietsvriendelijk
Bij elke heraanleg wordt bekeken hoe zwakke weggebruikers een betere plaats kunnen krijgen. Fietsen is in en
evolueert ook (bv. elektrisch fietsen). Het openbaar domein moet daar stap voor stap aan worden aangepast. Het
mobiliteitsplan en de bovenlokale afstemming (bv. bovenfunctioneel netwerk dat financieel wordt ondersteund) is
daarin ook relevant. In de heraanleg van bijvoorbeeld Markt en Lepelstraat (boulevard voor zwakke weggebruikers,
doorsteek via gemeentepark/Merellaan, Kabienstraat die haast autovrij wordt) wordt er consequent rekening
gehouden met zwakke weggebruikers.

Er worden ook autoluwe fietsroutes gecreëerd in het kader van de mobiliteitsstudie Middenkempen. Door-
/doodlopende straten (bv. Kardinaalswijk, Proostlaan maar ook nieuwe “doorlopende” straten in Kabienstraat, Kweek
en Merellaan waarbij enkel voetgangers/fietsers kunnen passeren) zorgen ook voor een veiligere situatie.

In een dorpscentrum en zone 30 is de vaste regel om weggebruikers in het verkeer te mengen. Daar moet de
(uitgebreide) zone 30 ook echt worden afgedwongen door een smaller wegprofiel, begeleidende maatregelen,
suggestiestroken in nieuwe heraanleg en fietsstraten of schoolstraten in de buurt van schoolomgevingen. Per project
wordt daarin de meest passende keuze gemaakt.

Ook nieuwe fietsenstallingen kunnen het fietsbeleid in Vorselaar verder aanmoedigen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 69.650 1.673.000 0 0 0

Ontvangsten 0 0 1.570.650 0 0 0

Saldo 0 -69.650 -102.350 0 0 0

Financiering

Actie: AC000108: A7: Openbaar vervoer: aanbod De Lijn
A7: Openbaar vervoer: aanbod De Lijn
Door het feit dat Vorselaar heel wat onderwijs herbergt, kan de gemeente nog bogen op heel wat openbaar vervoer.
De voorbije jaren is daar echter fameus in bespaard. Door de vinger aan de pols te houden en zelf een positief klimaat
te organiseren voor collectief vervoer (contacten De Lijn, partnerschap en mobiliteitsstudies samen met scholen,
investeren in halte-accommodatie, derdebetalersysteem en doorstroming) is het aanbod in Vorselaar zelfs verbeterd.
De bus 152 maakt een verbinding met Lier en ook de snelbussen naar bv. Antwerpen verbeteren. Dat maakt ook dat
er meer frequente verbindingen met de buurgemeenten Grobbendonk en Herentals zijn.

In de nieuwe vervoerregio houden we de vinger aan de pols door actief deel te nemen aan het vervoerscollege en
vervoersraad. We blijven investeren in een aanmoedigingsbeleid voor openbaar vervoer (o.a. door financiële
participatie in abonnementen en digitale infoborden) en creëren nieuwe haltes in het dorpscentrum met meer
voorzieningen. Binnen het “vervoer op maat” wordt ingezet op kleine verbindingen en de combi-mobiliteit
(combinatie met trein, carpoolen, deelauto’s, fiets).

Voor ouderen, hulpbehoevenden en mindervaliden wordt een aangepast vervoer aangeboden. De eigen liftbus, de
rolmobiel en de MinderMobielenCentrale (MMC) moeten transparant werken en mekaar goed aanvullen. De MMC
wordt vanaf deze beleidsperiode ook in het lokaal bestuur zelf georganiseerd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.700 3.700 3.700 3.725 3.725 3.725

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.700 -3.700 -3.700 -3.725 -3.725 -3.725

Investeringen
Uitgaven 0 7.200 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -7.200 0 0 0 0

Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 130 / 218



Actie: AC000109: A8: Personenvervoer: auto’s en parkings
A8: Personenvervoer: auto’s en parkings
Iedereen beseft dat “koning auto” wat meer moet wijken maar personenvervoer zal ook altijd een belangrijke plaats
blijven houden in Vorselaar. Uit de omgevingsanalyse blijkt duidelijk dat het aantal parkeerplaatsen de laatste jaren
zelfs is toegenomen. Parkeren kan misschien niet altijd “voor de deur” maar door de randparkings, de creatie van
voldoende plaatsen op openbaar domein, het dubbel gebruiken van parkings (bv. samen met scholen, winkels) en de
goede voetpaden/verbindingen van en naar die zones zijn er voldoende mogelijkheden. Ook de blauwe zone, het
nieuwe systeem van “kort parkeren” (bv. Kuiperstraat, Molenstraat, Riemenstraat en ook Nieuwstraat) en de
bewonerskaarten die nu per zone werden ingedeeld (waardoor in meerdere straten kan worden geparkeerd) dragen
daartoe bij. De onduidelijkheid van het beurtelings parkeren wordt op verschillende plaatsen afgeschaft.

Op Sassenhout komen, naar aanleiding van de KMO-zone en het voorkomen van zowel snel verkeer als dodehoek-
ongevallen met fietsers, slimme verkeerslichten.

Qua personenvervoer wordt ook extra ingezet op deelmobiliteit: carpoolen (app i.s.m. Thomas More of vervoerregio
Kempen) en de eerste projecten inzake autodelen: bv. Zonnige Kempen (project Nieuwstraat), Masterplan Lepelstraat
en via de gemeente zelf (eigen wagens).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 1.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Saldo 1.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Investeringen
Financiering

Inhoudstabel: SD20: SD2: Vrije tijd en evenementen
SD2: Vrije tijd en evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 799.063 755.372 731.029 721.734 724.124 729.740

Ontvangsten 130.118 156.677 152.522 154.379 154.704 155.491

Saldo -668.945 -598.695 -578.507 -567.355 -569.420 -574.249

Investeringen
Uitgaven 652.901 840.203 1.300.000 15.000 0 0

Ontvangsten 7.800 490.655 0 0 400.000 0

Saldo -645.101 -349.548 -1.300.000 -15.000 400.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 104.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 104.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
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Beleidsdoelstelling: BD000005: BD1: Vrije tijd: een breed vrijetijdsbeleid voor alle
inwoners
BD1: Vrije tijd: een breed vrijetijdsbeleid voor alle inwoners
Vorselaar is een bruisende gemeente met een breed en toegankelijk aanbod aan activiteiten. Om die troef te kunnen behouden en
verder te ontwikkelen, zet de gemeente de komende jaren in op een breed vrijetijdsbeleid dat steunt op vier pijlers:
- uitbouw en onderhoud van infrastructuur
- organisatie van een breed en toegankelijk aanbod, over de sectoren heen
- ondersteuning en waardering van verenigingen en vrijwilligers
- vernieuwde inspraak en participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 65.510 62.220 61.970 62.025 62.080 62.135

Ontvangsten 2.545 50 50 50 50 50

Saldo -62.965 -62.170 -61.920 -61.975 -62.030 -62.085

Investeringen
Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Actieplan: AP000018: AP1: Infrastructuur en faciliteiten tbh kinderen 0752
AP1: Infrastructuur voor divers en toegankelijk socio-cultureel aanbod
De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen voor socio-culturele activiteiten (buurthuis, EZ De Dreef, jeugdcentrum,
rockhok, Sprankel, Schranshoeve, sportcentrum, …). De gemeente blijft deze voorzieningen ter beschikking stellen en
onderhouden als ondersteuning van de Vorselaarse verenigingen, als stimulans voor het gemeenschapsleven en voor het
eigen gemeentelijke vrijetijdsaanbod. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de functie van het buurthuis de komende
legislatuur onder te brengen op de site van de huidige bibliotheek en aansluitend uit te breiden tot een breed en dynamisch
”ontmoetingscentrum” voor verenigingen. De timing van dit project is afhankelijk van heel wat factoren en ligt nog niet
helemaal vast. Ook de site van het jeugdcentrum zal de komende legislatuur volledig omgevormd worden. Op het
sportcentrum komt een kunstgrasveld en wordt ook de sporthal aangepakt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.460 3.520 3.570 3.625 3.680 3.735

Ontvangsten 50 50 50 50 50 50

Saldo -3.410 -3.470 -3.520 -3.575 -3.630 -3.685

Investeringen
Financiering

Actie: AC000110: A1: Infrastructuur onderhouden en uitbaten
A1: Infrastructuur onderhouden en uitbaten
De gemeente zorgt voor het onderhoud van het buurthuis zodat de Vorselaarse verenigingen er optimaal gebruik van
kunnen maken. Dit wordt opgevolgd via het systeem van gebouwenbeheer (overzicht gebreken, keuringen en
deadlines) en gebouwenoverleg (overleg met verschillende diensten). Ook de werking van de evenementenzaal, het
jeugdcentrum, het repetitielokaal, sportcentrum, buurthuis, bib en de Schranshoeve wordt opgevolgd binnen het
gebouwenbeheer van de gemeente. Deze budgetten worden opgenomen in de respectievelijke hoofdstukken (sport,
jeugd, cultuur, bib, erfgoed).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.460 3.520 3.570 3.625 3.680 3.735

Ontvangsten 50 50 50 50 50 50

Saldo -3.410 -3.470 -3.520 -3.575 -3.630 -3.685

Investeringen
Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 132 / 218



Actie: AC000111: A2: Polyvalentie en centralisatie nastreven
A2: Polyvalentie en centralisatie nastreven
Er wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om de functie van het buurthuis de komende legislatuur onder te
brengen op de site van de huidige bibliotheek (in de Nieuwstraat) en aansluitend uit te breiden tot een breed en
dynamisch “ontmoetingscentrum” voor verenigingen, in combinatie met de voorzieningen van dienstencentrum
Sprankel. Het jeugdcentrum wordt een kinder- en jongeren-campus met kinderopvang, speelpleinwerking, school,
jeugdverenigingen en jeugdhuis. Die polyvalentie biedt veel mogelijkheden maar behoeft ook goede afspraken (zoals
die de voorbije jaren ook zijn gegroeid).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000019: AP2: Overig kunst- en cultuurbeleid 0739
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod
Waar het particuliere aanbod nog ruimte laat, biedt de gemeente aanvullende activiteiten en organisaties. We vinden het
belangrijk om het gemeentelijke vrijetijdsaanbod in te passen in het grotere geheel van de gemeente zodat we geen
concurrentie vormen voor de verenigingen. Meer en meer wordt er binnen Neteland overlegd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.500 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.500 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Actie: AC000112: A1: Overleggen over het vrijetijdsaanbod binnen de regio Neteland
A1: Overleggen over het vrijetijdsaanbod binnen de regio Neteland
De gemeente uit de ambitie om haar vrijetijdsaanbod in te bedden binnen het bredere aanbod van het Neteland. De
vijf gemeenten zullen samen onderzoeken hoe verregaand deze onderlinge afstemming kan zijn:
-gezamenlijke communicatie over het aanbod
-inhoudelijke afstemming van het aanbod
-afstemming van de data en periodes van het aanbod
-creëren van een gezamenlijk aanbod met een bovenlokaal karakter en/of voor specifieke doelgroepen
-mogelijkheid van een gezamenlijk inschrijvingssysteem onderzoeken
-uniforme tarieven onderzoeken

We dienen met de gemeenten van Neteland dossiers in om samen een bovenlokaal vrijetijdsbeleid te voeren:
bovenlokaal cultuurbeleid, sportbeleid, jeugdbeleid, amateurkunsten en erfgoed (via Kempens Karakter).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.500 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.500 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Actie: AC000113: A2: Vrijetijdsaanbod laagdrempelig en toegankelijk maken voor
maatschappelijk kwetsbaren
A2: Vrijetijdsaanbod laagdrempelig en toegankelijk maken voor maatschappelijk kwetsbaren
Neteland heeft de intentie om een netwerk vrijetijdsparticipatie uit te bouwen en een vrijetijd/UiT-pas te hanteren
met als doel ruimere participatiekansen te scheppen voor iedereen, met name ook voor maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen. Hiervoor zal nauw worden samengewerkt tussen alle betrokken partners, o.a. vrijetijdsdiensten en
sociale diensten van de vijf gemeenten, actoren binnen de doelgroep, Publiq/CultuurNet Vlaanderen, andere
gemeenten die al gebruik maken van een dergelijk systeem, verenigingen en vrijetijdsaanbieders, …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000020: AP3: Overig kunst- en cultuurbeleid 0739 - Sportsector 0740 -
Jeugdsector 0750
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AP3: Structureel ondersteunen van verenigingen en organisaties
De gemeente wil in de eerste plaats een kader bieden waarin verenigingen gestimuleerd worden om zelf een actieve
werking uit te bouwen. Verenigingen zijn immers onmisbaar voor het vrijetijdsaanbod in de gemeente. Daarom willen we
investeren in een aangepast en gevarieerd ondersteuningsbeleid. Behalve de “klassieke” verenigingen focussen we daarbij
ook op verenigingen binnen buurten en wijken. Zij staan immers op een heel laagdrempelige wijze vlakbij de inwoners. Door
buurtwerkingen te stimuleren wil de gemeente mensen in gehuchten en wijken bereiken met een divers vrijetijdsaanbod.
Burgers worden zo betrokken bij het beleid dat hun omgeving aanbelangt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 58.550 58.700 58.400 58.400 58.400 58.400

Ontvangsten 2.495 0 0 0 0 0

Saldo -56.055 -58.700 -58.400 -58.400 -58.400 -58.400

Investeringen
Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Actie: AC000114: A1: Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen
A1: Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen
Het groot aantal verenigingen maakt Vorselaar uniek. Vrijwilligers en verenigingen zijn het sociaal kapitaal en cement
van onze samenleving. Ze halen mensen uit hun isolement, bieden een vrijetijdsaanbod aan met voor elk wat wils en
staan garant voor een warme en solidaire gemeente. Zij verdienen de nodige ondersteuning. Daarvoor zet de
gemeente in op verschillende domeinen:
-Financiële steun: de subsidiereglementen voor de toekenning van subsidies worden kritisch bekeken en hervormd
met het oog op administratieve vereenvoudiging en beperking van de werklast voor zowel de indienende
verenigingen als de eigen dienst.
-Steun in de vorm van infrastructuur: zie boven.
-Logistieke steun: de gemeente investeerde de voorbije jaren sterk in de uitbouw van een uitleendienst en
laagdrempelig evenementenloket. Binnen het samenwerkingsverband Neteland wordt de mogelijkheid onderzocht
om een bovenlokaal evenementenplatform uit te bouwen met als doel de dienstverlening voor verenigingen nog
verder te optimaliseren. De gemeenten zullen materialen aan elkaar uitlenen en de gezamenlijke aankoop van
materialen overwegen waar nodig en mogelijk.
-Inhoudelijke en informatieve steun: de gemeentelijke vrijetijdsdiensten zijn een laagdrempelig aanspreekpunt en
proberen verenigingen op weg te helpen bij allerhande ondersteuningsvragen.
-Promotionele steun: verenigingen kunnen hun activiteiten promoten via de gemeentelijke informatiekanalen.
-Waardering: Vrijwilligers zullen elke drie jaar in de bloemetjes gezet worden door de gemeente (Pluimavond).
-Inspraak: Samenwerking tussen verenigingen en adviesraden/overlegplatformen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd
(zie verder).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 56.250 55.850 55.550 55.550 55.550 55.550

Ontvangsten 2.495 0 0 0 0 0

Saldo -53.755 -55.850 -55.550 -55.550 -55.550 -55.550

Investeringen
Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
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Actie: AC000115: A2: Buurtwerking, buurten, gehuchten en wijken ondersteunen en
stimuleren
A2: Buurtwerking, buurten, gehuchten en wijken ondersteunen en stimuleren
Om vereenzaming tegen te gaan, is een betrokken buurt heel belangrijk. Mensen moeten bij elkaar gebracht worden.
Daarom wil de gemeente buurtwerking zoveel mogelijk aanmoedigen:
-Buurtverenigingen kunnen gebruik maken van het gemeentelijke ondersteuningsbeleid (zie boven).
-Het subsidiereglement voor de ondersteuning van buurtactiviteiten wordt onder de loep genomen om de middelen
beter te verdelen.
-We organiseren een buurtenoverleg met de verschillende buurtverenigingen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 2.300 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -2.300 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850

Investeringen
Financiering

Actie: AC000116: A3: Organiseren van een eigen en een bovenlokaal vormingsaanbod
voor socio-culturele verenigingen...
A3: Organiseren van een eigen en een bovenlokaal vormingsaanbod voor socio-culturele verenigingen
Verenigingen worden geconfronteerd met allerlei maatschappelijke uitdagingen en kunnen ondersteuning gebruiken:
begeleiding in het omgaan met kansarmoede of diversiteit, coaching voor de besturen, begeleiding ivm het
vrijwilligersprofiel, … Jaarlijks organiseren we zelf reeds de opleiding “reanimeren en defibrilleren met een AED”. I.sm.
diverse partners (waaronder Neteland) kan een aanvullend bovenlokaal vormingsaanbod uitgewerkt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000117: A4: Doordacht beleid voor fuiven en evenementen
A4: Doordacht beleid voor fuiven en evenementen
Fuiven, muziekoptredens, festivals en grotere evenementen hebben een niet te onderschatten sociaal aspect. Daarom
wil de gemeente organisatoren ondersteunen. We willen vooral inzetten op het informeren, sensibiliseren en
responsabiliseren van organisatoren. In overleg met de gemeenten van het Neteland, en als antwoord op het
gezamenlijke advies van de jeugdraden van deze vijf gemeenten, wordt een doordacht beleid uitgestippeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000021: AP4: Overig kunst- en cultuurbeleid 0739
AP4: Eigentijdse inspraak en participatie voor transparant en gedragen socio-cultureel beleid
Participatie is continu in evolutie. De gemeente wil een voortrekkersrol spelen en flexibel omgaan met allerlei
participatiemogelijkheden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000118: A1: Hervorming bestaande adviesorganen
A1: Hervorming bestaande adviesorganen
De gemeente werkt nauw samen met de klassieke adviesraden. Er werden de voorbije jaren al nieuwe structuren
opgezet. De roep om minder formele vereisten, meer flexibiliteit en een bredere/minder formele samenstelling en
vers bloed is groot. Samen met de rondetafel adviesraden werd een hervorming uitgewerkt. Daar worden ook nieuwe
overlegstructuren opgestart. Dat alles wordt vervat in een aparte visie “Inspraak en participatie in Vorselaar”.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000119: A2: Buurten betrekken bij het beleid
A2: Buurten betrekken bij het beleid
Bij lokale projecten in buurten, wijken of gehuchten, worden de buurtbewoners telkens nauw betrokken. Naar
aanleiding van specifieke thema’s en projecten kan een buurtenoverleg georganiseerd worden waar
vertegenwoordigers van verschillende buurtcomités elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000120: A3: Nieuwe inspraakkanalen creëren
A3: Nieuwe inspraakkanalen creëren
Omdat gemeenten meer vrijheid hebben gekregen in de wijze waarop zij invulling geven aan hun adviesorganen,
denken we na over nieuwe vormen van inspraak. De gemeente gaat van start met een vrijetijdsplatform waarin alle
belanghebbenden rond thema’s zoals sport, jeugd, cultuur, ... verenigd worden. Het vrijetijdsplatform zal telkens voor
specifieke onderwerpen draaien en komt enkele keren per jaar samen. De cultuurraad / werkgroep cultuur, die nu ook
maandelijks met al haar verenigingen samenkomt, wordt gebruikt als basis. De rondetafel met vertegenwoordigers uit
alle verschillende adviesorganen wordt bovendien verdergezet en uitgediept tot een “burgerkabinet”.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000006: BD2: Jeugd: een integraal kind- en jeugdvriendelijk
beleid, over de beleidsdomeinen heen
BD2: Jeugd: een integraal kind- en jeugdvriendelijk beleid, over de beleidsdomeinen heen
Kinderen en jongeren vormen een grote doelgroep, met hun eigen specifieke noden, wensen en verzuchtingen. Hun belangen zijn
relevant binnen alle beleidsdomeinen. Enkel door op gepaste wijze in te spelen op die behoeften, kunnen wij deze doelgroep de
ruimte bieden om zich positief te ontplooien. Daarom wil de gemeente vorm geven aan een omvattend kind- en jeugdvriendelijk
beleid. Dit hoofdstuk bundelt de belangrijkste speerpunten van het jeugdbeleid, maar ook binnen de andere beleidsdomeinen is
er de nodige aandacht voor verschillende doelgroepen waaronder kinderen en jongeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 51.722 47.595 47.645 47.895 48.045 48.045

Ontvangsten 6.530 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150

Saldo -45.192 -35.445 -35.495 -35.745 -35.895 -35.895

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000022: AP1: Dienstverlening voor jongeren 0751 - Infrastructuur en
faciliteiten  voor jongeren 0752
AP1: Infrastructuur en ruimte voor divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen en ruimten voor een breed, toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen
en jongeren. De gemeente blijft deze voorzieningen ter beschikking stellen en onderhouden. De site van het jeugdcentrum
en gemeentelijke basisschool De Knipoog zal de komende legislatuur volledig omgevormd worden tot een kinder- en
jongerencampus, waar verschillende functies (onderwijs, speelpleinwerking, kinderopvang, particulier jeugdwerk,
kunstonderwijs voor kinderen, …) hun plaats zullen vinden. Als groene gemeente biedt Vorselaar heel wat speel- &
ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren. Ook bij toekomstige projecten worden de belangen van de jongste inwoners
binnen de openbare ruimte niet uit het oog verloren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 36.632 35.300 35.350 35.600 35.750 35.750

Ontvangsten 680 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650

Saldo -35.952 -32.650 -32.700 -32.950 -33.100 -33.100

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000121: A1: Jeugdwerkinfrastructuur beschikbaar stellen en onderhouden
A1: Jeugdwerkinfrastructuur beschikbaar stellen en onderhouden
Het jeugdhuis en jeugdcentrum zijn in Vorselaar belangrijke ontmoetingsplaatsen voor jongeren. De gemeente blijft
voor de jeugdverenigingen de jeugdwerkinfrastructuur kosteloos ter beschikking stellen. Zij blijft zorgen voor het
onderhoud en draagt de energiekosten van het gebouw. Er wordt regelmatig overleg gepleegd over het jeugdcentrum
met de verschillende gebruikers. Interne opvolging gebeurt via een gebouwenoverleg. Datzelfde geldt voor het
repetitielokaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 36.632 35.300 35.350 35.600 35.750 35.750

Ontvangsten 680 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650

Saldo -35.952 -32.650 -32.700 -32.950 -33.100 -33.100

Investeringen
Financiering

Actie: AC000122: A2: Nieuwe kinder- en jongerencampus bouwen
A2: Nieuwe kinder- en jongerencampus bouwen
De site van het jeugdcentrum en gemeentelijke basisschool De Knipoog zal de komende legislatuur volledig
omgevormd worden tot een kinder- en jongerencampus, waar verschillende functies (onderwijs, speelpleinwerking,
kinderopvang, particulier jeugdwerk, kunstonderwijs voor kinderen, …) hun plaats zullen vinden. Multifunctioneel
gebruik, meer ruimte en groen speelweefsel zijn daarin een leidraad. Het multifunctioneel gebruik vergt ook goede
afspraken tussen de verschillende gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000123: A3: Openbare ruimte kindvriendelijk inrichten
A3: Openbare ruimte kindvriendelijk inrichten
De gemeente creëert extra speelkansen (bv. op buurtpleintjes) voor kinderen en ontmoetingsruimte voor jongeren in
de openbare ruimte.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000023: AP2: Gemeentelijke dienstverlening inzake kinderen en jongeren
0751
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
Naast het particuliere jeugdwerk is er nog ruimte voor een aanvullend gemeentelijk aanbod. Om overlappingen te
vermijden, willen we het eigen aanbod van de jeugddienst zoveel mogelijk afstemmen op dat van het jeugdwerk enerzijds
en op dat van de andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten anderzijds.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 15.090 12.295 12.295 12.295 12.295 12.295

Ontvangsten 5.850 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

Saldo -9.240 -2.795 -2.795 -2.795 -2.795 -2.795

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000124: A1: Organiseren van laagdrempelige activiteiten voor kinderen en
jongeren
A1: Organiseren van laagdrempelige activiteiten voor kinderen en jongeren
De gemeente biedt een vrijetijdsaanbod aan dat een aanvulling vormt op dat van de jeugdverenigingen en speelt
daarmee in op noden en behoeften van kinderen, jongeren en ouders.
-Tijdens de zomervakantie biedt de gemeente speelpleinwerking aan. Via een stuurgroep wordt het hele jaar gewaakt
over de kwaliteit van de speelpleinwerking.
-Tijdens het voorjaar worden, in samenwerking met de gemeenten van Neteland, drie Buitenspeeldagen
georganiseerd. Kinderen kunnen drie woensdagen deelnemen aan een Buitenspeeldag, telkens op een andere locatie
binnen Neteland. De uitwisseling binnen de werkgroep ‘Buitenspeeldag’ op het niveau van Neteland, werkt
versterkend.
-Tijdens de zomerperiode organiseert de gemeente een zoektocht in het kader ‘Schatten van Vlieg’, in overleg met de
andere gemeenten van Neteland.
-Daarnaast is er een breed aanbod vanuit andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten (sport, bib, cultuur).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 15.090 12.295 12.295 12.295 12.295 12.295

Ontvangsten 5.850 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

Saldo -9.240 -2.795 -2.795 -2.795 -2.795 -2.795

Investeringen
Financiering

Actie: AC000125: A2: Systeem van speelstraten promoten
A2: Systeem van speelstraten promoten
De gemeente biedt buurten de mogelijkheid om een speelstraat te organiseren en zal dit geregeld promoten via de
gemeentelijke infokanalen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000007: BD3: Sport: zoveel mogelijk inwoners van Vorselaar
aanzetten tot beweging en een verantwoorde en....
BD3: Sport: zoveel mogelijk inwoners van Vorselaar aanzetten tot beweging en een verantwoorde en actieve sportbeoefening
Vorselaar is een bruisende gemeente met een breed en divers sportaanbod op maat van zoveel mogelijk inwoners. Omdat sport
op maatschappelijk vlak een steeds grotere betekenis krijgt, blijft de gemeente ook de komende jaren verder inzetten op een
breed sportbeleid met aandacht voor verschillende aspecten: kwalitatieve infrastructuur, organisatie van een eigen aanvullend
beweeg- en sportaanbod, samenwerking met verschillende sportactoren, streven naar diversiteit en toegankelijkheid,
ondersteunen van verenigingen, vrijwilligers en werkgroepen, … Iedereen met plezier aan het sporten krijgen en dit een leven lang
zo houden, is de uitdaging.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 357.697 354.418 358.286 363.380 367.599 372.309

Ontvangsten 72.795 87.697 88.002 88.759 89.119 89.381

Saldo -284.902 -266.721 -270.284 -274.621 -278.480 -282.928

Investeringen
Uitgaven 549.359 437.550 0 0 0 0

Ontvangsten 0 165.710 0 0 0 0

Saldo -549.359 -271.840 0 0 0 0

Financiering

Actieplan: AP000024: AP1: Sportinfrastructuur 0742
AP1: Eigentijdse infrastructuur op sportcentrum ‘De Dreef’
Op sportcentrum ‘De Dreef’ beschikken we over heel wat sportinfrastructuur. Ook sportcafé De Dreef en evenementenzaal
‘De Dreef’ zijn op deze locatie gevestigd. De infrastructuur moet steeds voldoen aan de geldende regelgeving zodat we te
allen tijde een goede en eigentijdse infrastructuur met een optimale dienstverlening kunnen aanbieden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 352.907 350.018 353.886 358.980 363.174 367.884

Ontvangsten 70.795 85.697 86.002 86.759 87.119 87.381

Saldo -282.112 -264.321 -267.884 -272.221 -276.055 -280.503

Investeringen
Uitgaven 549.359 437.550 0 0 0 0

Ontvangsten 0 165.710 0 0 0 0

Saldo -549.359 -271.840 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000126: A1: Optimaliseren van de infrastructuur
A1: Optimaliseren van de infrastructuur
De gebruikers van de infrastructuur moeten steeds op een veilige, correcte en hygiënisch verantwoorde manier
gebruik kunnen maken van de infrastructuur. De infrastructuur moet ook aan alle wettelijke bepalingen blijven
voldoen. Op het vlak van exploitatie zal bekeken worden of het sportcentrum rookvrij kan gemaakt worden,
recycleren haalbaar wordt, het reglement interne orde aangepast kan worden aan de huidige tendensen, … Ook
moeten het pesticidenvrij onderhoud en het besproeien van de grasvelden worden bekeken. In het algemeen moet
worden nagegaan of innovatieve materialen (robotmaaiers, LED-verlichting, ...) meer kunnen worden gebruikt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 70.715 58.450 58.555 60.080 59.435 60.460

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -70.715 -58.450 -58.555 -60.080 -59.435 -60.460

Investeringen
Uitgaven 45.159 35.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -45.159 -35.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000127: A2: Renoveren van de infrastructuur
A2: Renoveren van de infrastructuur
Een deel van de sportinfrastructuur is verouderd en aan renovatie toe waardoor investeringen noodzakelijk worden.
Duurzame bouwoplossingen en energiezuinige maatregelen dringen zich op, evenals de toepassing van slimme
technologieën: speeltoestellen, stookplaatsrenovaties, dak sporthal, douches kleedkamers sporthal, ondergrond
omnisport-/tennisveld,…

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 4.200 402.550 0 0 0 0

Ontvangsten 0 165.710 0 0 0 0

Saldo -4.200 -236.840 0 0 0 0

Financiering
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Actie: AC000128: A3: Aanleggen van nieuwe en aantrekkelijke sportinfrastructuur
A3: Aanleggen van nieuwe en aantrekkelijke sportinfrastructuur
De gemeente zal opportuniteiten op het vlak van nieuwe infrastructuur aangrijpen. Er wordt op sportcentrum ‘De
Dreef’ een kunstgrasveld voor voetbal en korfbal gepland net als een extra berging voor de bijhorende
onderhoudsmaterialen. De aanleg van een permanent mountainbike-parcours wordt onderzocht. Sommige
buurtgerichte openbare ruimtes kunnen met een relatief kleine investering nog beweegvriendelijker gemaakt worden,
zodat ook zogenaamde “lichte sportgemeenschappen” ergens terecht kunnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 500.000 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -500.000 0 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000129: A4: Optimaliseren van de dienstverlening
A4: Optimaliseren van de dienstverlening
Momenteel zijn er drie vaste en twee vervangende zaalwachters actief in de gemeentelijke sportinfrastructuur. Gelet
op de ruime openingsuren van het sportcentrum en de vele taken die zij moeten uitvoeren, blijven zij noodzakelijk om
een goede dienstverlening te garanderen. Er moet wel worden nagegaan of de werkregeling kan worden aangepast
(zodat meer continuïteit ontstaat) en met welke digitale hulpmiddelen de dienstverlening nog kan verbeteren. Voor
evenementenzaal De Dreef en sportcafé De Dreef werd een concessieovereenkomst met een professionele uitbater
afgesloten, om een optimale dienstverlening te garanderen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 282.192 291.568 295.331 298.900 303.739 307.424

Ontvangsten 70.795 85.697 86.002 86.759 87.119 87.381

Saldo -211.397 -205.871 -209.329 -212.141 -216.620 -220.043

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000025: AP2: Sportpromotie en -evenementen 0741
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd beweeg- en sportaanbod voor verschillende doelgroepen
Rekening houdende met de huidige maatschappelijke trends, zullen we inzetten op een aanvullend,  laagdrempelig en
activerend beweeg- en sportaanbod. Zo streven we naar een levenslange beweeg- en sportparticipatie met bijzondere
aandacht voor mensen die nu nog niet sporten en kansengroepen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.790 4.400 4.400 4.400 4.425 4.425

Ontvangsten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Saldo -2.790 -2.400 -2.400 -2.400 -2.425 -2.425

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000130: A1: Organiseren van sportdagen, sportkampen en
sportevenementen voor verschillende leeftijdsgroep...
A1: Organiseren van sportdagen, sportkampen en sportevenementen voor verschillende leeftijdsgroepen
Omdat sportverenigingen en private partners niet alle mogelijke sporten kunnen aanbieden en sommige doelgroepen
te weinig bewegen, organiseert de sportdienst eigen activiteiten die burgers stimuleren tot meer beweging, sport en
fysieke activiteit. Door samenwerking worden de financiële kosten verdeeld, de sterke punten samengebracht en kan
elke partner spreken van een win-win-situatie.

Samenwerkingen:
Sportrakker: sportkampen voor kleuters en kinderen
Verschillende diensten van de gemeente: buitenspeeldag voor kinderen
Werkgroep ‘Alles voor Kids’: buitensportdag voor kinderen
Neteland: sportaanbod voor jongeren
G-sport: sportkampen voor kinderen met een handicap
Squash-club: squash-initiatie voor volwassenen
Lokaal Dienstencentrum Sprankel!: beweegmomenten voor senioren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.790 4.400 4.400 4.400 4.425 4.425

Ontvangsten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Saldo -2.790 -2.400 -2.400 -2.400 -2.425 -2.425

Investeringen
Financiering

Actie: AC000131: A2: Organiseren van laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor
doelgroepen die ongelijke kansen h...
A2: Organiseren van laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor doelgroepen die ongelijke kansen hebben inzake
sportparticipatie
Omdat deze doelgroepen in Vorselaar te klein zijn en te specifiek om op schaal van onze gemeente een aanbod te
hebben, werd in het verleden reeds samengewerkt met Sportregio Kempen, OCMW, Jeugddienst, Arktos, … In de
toekomst zal vooral samengewerkt worden met Neteland en G-sport Vorselaar voor het uitwerken van een
sportaanbod voor mensen met een handicap. Door samenwerking met verschillende partners, het bundelen van de
krachten en het inzetten van expertise kunnen we meer mensen die nu nog niet sporten, aan het bewegen krijgen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000132: A3: Coördineren en ondersteunen van een naschools sportaanbod
voor middelbare scholieren i.s.m. S...
A3: Coördineren en ondersteunen van een naschools sportaanbod voor middelbare scholieren i.s.m. Sport Vlaanderen
en verschillende sportaanbieders
Omdat de aansluiting bij een sportvereniging voor jongeren soms te bindend, te eenzijdig, te duur, … is en veel
jongeren graag vanalles ontdekken, ondersteunt de sportdienst een SNS-aanbod dat vrijblijvend en à la carte is. Op
die manier kunnen de jongeren kennis maken met een brede waaier aan sporten wat hen hopelijk aanzet tot
levenslang bewegen en/of sporten. Door de vlotte samenwerking met Sport Vlaanderen en KVRi bereiken we heel
veel jongeren die anders niet aan sport zouden doen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000133: A4: Coördineren en stimuleren van acties
A4: Coördineren en stimuleren van acties
Door het ophangen van affiches, het verspreiden van flyers, het versturen van e-mails, …
-maken we de sportacties van andere sportactoren ook bekend en wordt het gemeentelijk sportaanbod gevarieerder
en uitgebreider;
-worden inwoners aangemoedigd om vormingen/bijscholingen op bestuurlijk, sporttechnisch, sportmedisch en
structureel vlak in de nabije omgeving;
-kunnen we onze inwoners blijven informeren over de negatieve effecten van te lang zitten en hen aanmoedigen tot
meer beweging.

Sportactoren en partners: Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool – Sportwerk Vlaanderen - ISB vzw –
Sportfederaties – Neteland – Sportverenigingen – andere diensten van de gemeente - ….

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000008: BD4: Cultuur: een dynamisch en verbindend
cultuurbeleid
BD4: Cultuur: een dynamisch en verbindend cultuurbeleid
Vorselaar is een bruisende gemeente met een breed en gevarieerd sociaal-cultureel aanbod. De verenigingen en andere partners
vervullen daarin een grote rol. De komende legislatuur wordt nog meer transversaal verbinding gezocht met andere domeinen
(bv. welzijn) en andere gemeenten (bv. bovenlokaal cultuurbeleid binnen Neteland).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 125.193 91.491 83.398 89.069 85.529 86.729

Ontvangsten 29.543 36.575 32.065 33.165 33.080 33.605

Saldo -95.650 -54.916 -51.333 -55.904 -52.449 -53.124

Investeringen
Uitgaven 44.945 5.000 0 15.000 0 0

Ontvangsten 0 44.945 0 0 400.000 0

Saldo -44.945 39.945 0 -15.000 400.000 0

Financiering

Actieplan: AP000026: AP1: Gemeenschapscentrum 0705 - Monumentenzorg 0720 -
Overig kunst- en cultuurbeleid 0739
AP1: Voldoende infrastructuur voor divers en toegankelijk socio-cultureel aanbod
De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen voor socio-culturele activiteiten (buurthuis, EZ De Dreef, jeugdcentrum,
rockhok, Sprankel, Schranshoeve, …). De gemeente blijft deze voorzieningen ter beschikking stellen als ondersteuning van
de Vorselaarse verenigingen, als stimulans voor het gemeenschapsleven en voor het eigen gemeentelijke socio-culturele
aanbod. Er staat ook een “ontmoetingscentrum” op het programma.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 120.193 91.491 83.398 89.069 85.529 86.729

Ontvangsten 29.543 36.575 32.065 33.165 33.080 33.605

Saldo -90.650 -54.916 -51.333 -55.904 -52.449 -53.124

Investeringen
Uitgaven 44.945 5.000 0 15.000 0 0

Ontvangsten 0 44.945 0 0 400.000 0

Saldo -44.945 39.945 0 -15.000 400.000 0

Financiering
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Actie: AC000134: A1: Infrastructuur onderhouden en uitbaten
A1: Infrastructuur onderhouden en uitbaten
De gemeente zorgt voor het onderhoud van het buurthuis zodat de Vorselaarse verenigingen er optimaal gebruik van
kunnen maken. Dit wordt opgevolgd via het systeem van gebouwenbeheer (overzicht gebreken, keuringen en
deadlines) en gebouwenoverleg (overleg met verschillende diensten). Ook de werking van de evenementenzaal en de
Schranshoeve wordt opgevolgd binnen het gebouwenbeheer van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 120.193 91.491 83.398 89.069 85.529 86.729

Ontvangsten 29.543 36.575 32.065 33.165 33.080 33.605

Saldo -90.650 -54.916 -51.333 -55.904 -52.449 -53.124

Investeringen
Uitgaven 44.945 5.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 44.945 0 0 0 0

Saldo -44.945 39.945 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000135: A2: Onderzoeken om functie buurthuis om te vormen naar breed
ontmoetingscentrum op plek van huidi...
A2: Onderzoeken om functie buurthuis om te vormen naar breed ontmoetingscentrum op plek van huidige
bibliotheek
Er wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om de functie van het buurthuis de komende legislatuur onder te
brengen op de plek van de huidige bibliotheek (in de Nieuwstraat) en aansluitend uit te breiden tot een breed en
dynamisch “ontmoetingscentrum” voor verenigingen, in combinatie met de voorzieningen van dienstencentrum
Sprankel. De timing van dit project is afhankelijk van heel wat factoren en ligt nog niet helemaal vast. Over het project
zal ook met betrokken verenigingen en gebruikers breed worden overlegd. Daarin wordt zorgvuldig een afweging
gemaakt.

Het clusteren van een ontmoetingscentrum zou op verschillende manieren een meerwaarde kunnen betekenen:
-meer ruimte voor verenigingen (m²’s)
-meer mogelijkheden om voor verschillende schalen van activiteiten te werken
-meer mogelijkheden voor het dienstencentrum
-nauwere link met verenigingen (bv. OKRA)
-nauwere link vrije tijd - welzijn
-efficiënter gebouwenbeheer en opvolgen van gebruik gebouw (bv. controle staat)
-efficiëntere personeelsinzet (poetsdienst, beheer agenda, toezicht, sleutelbeheer)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 0 0 15.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 400.000 0

Saldo 0 0 0 -15.000 400.000 0

Financiering

Actieplan: AP000027: AP2: Overig kunst- en cultuurbeleid 0739
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd socio-cultureel aanbod
Waar het particuliere aanbod nog ruimte laat, biedt de gemeente aanvullende activiteiten en organisaties. We vinden het
belangrijk om het gemeentelijke vrijetijdsaanbod in te passen in het grotere geheel van de gemeente zodat we geen
concurrentie vormen voor de verenigingen. Daarbij vindt de gemeente het belangrijk om bepaalde tradities en
plechtigheden in ere te houden, te stimuleren en nieuw leven in te blazen. Herdenkingsgelegenheden of feestelijkheden
dragen immers bij tot een warme, levendige en hechte dorpsgemeenschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 5.000 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.000 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Actie: AC000136: A1: Organiseren van laagdrempelige evenementen voor brede
doelgroep, met aandacht voor plechtighe...
A1: Organiseren van laagdrempelige evenementen voor brede doelgroep, met aandacht voor plechtigheden en
traditionele activiteiten
Samen met een werkgroep organiseert de gemeente jaarlijks een aantal grotere laagdrempelige evenementen die
bijdragen aan een bruisende levendige dorpsgemeenschap. De werkgroep ontvangt daarvoor een jaarlijkse
werkingssubsidie. Enkele initiatieven van de voorbije jaren:
-Jaarmarkt: groot dorpsfeest, met een traditie van meer dan 160 jaar, op de zaterdag voor de derde zondag van de
maand juni (jaarlijks)
-Trottinettenkoers op de vooravond van de jaarmarkt (jaarlijks)
-Openluchtfilm (tweejaarlijks)
-Haafkoopdag / lichtmis (tweejaarlijks)
-Festiviteiten tijdens het weekend van de septemberkermis (jaarlijks)
-Plechtigheden in functie van de herdenking van Wapenstilstand (jaarlijks)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 5.000 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.000 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000009: BD5: Bibliotheek: behoud van de educatieve en sociale
rol van de bib
BD5: Bibliotheek: behoud van de educatieve en sociale rol van de bib
De bibliotheek is een ontmoetingsplaats voor jong en oud en moet dat ook blijven. De educatieve en sociale rol van de bibliotheek
blijft behouden. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De
bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Tegelijk
moet worden nagedacht over de toekomstige rol van de bibliotheek en wordt daarbij bekeken of samenwerking met andere
partners (bv. scholen) mogelijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 164.438 174.420 157.627 139.087 140.401 141.897

Ontvangsten 18.680 20.180 20.230 20.230 20.280 20.280

Saldo -145.758 -154.240 -137.397 -118.857 -120.121 -121.617

Investeringen
Uitgaven 57.500 5.750 1.300.000 0 0 0

Ontvangsten 7.800 0 0 0 0 0

Saldo -49.700 -5.750 -1.300.000 0 0 0

Financiering

Actieplan: AP000028: AP1: Bibliotheek 0703
AP1: Goede infrastructuur om verschillende doelgroepen te ontvangen
De bibliotheek is gehuisvest in de Nieuwstraat. De gemeente blijft deze voorziening ter beschikking stellen tot de bibliotheek
naar de nieuwe locatie in de Lepelstraat verhuisd is. Tot die tijd onderhoudt de gemeente het bibliotheekgebouw op de
huidige locatie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 164.438 174.420 157.627 139.087 140.401 141.897

Ontvangsten 18.680 20.180 20.230 20.230 20.280 20.280

Saldo -145.758 -154.240 -137.397 -118.857 -120.121 -121.617

Investeringen
Uitgaven 57.500 5.750 1.300.000 0 0 0

Ontvangsten 7.800 0 0 0 0 0

Saldo -49.700 -5.750 -1.300.000 0 0 0

Financiering

Actie: AC000137: A1: Infrastructuur onderhouden en uitbaten
A1: Infrastructuur onderhouden en uitbaten
De gemeente zorgt voor het onderhoud van de bibliotheek zodat de leden er optimaal gebruik van kunnen maken. Dit
wordt opgevolgd via het systeem van gebouwenbeheer en gebouwenoverleg.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 164.438 174.420 157.627 139.087 140.401 141.897

Ontvangsten 18.680 20.180 20.230 20.230 20.280 20.280

Saldo -145.758 -154.240 -137.397 -118.857 -120.121 -121.617

Investeringen
Uitgaven 57.500 5.750 0 0 0 0

Ontvangsten 7.800 0 0 0 0 0

Saldo -49.700 -5.750 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000138: A2: Bouw van een nieuw bibliotheekgebouw in de Lepelstraat
A2: Bouw van een nieuw bibliotheekgebouw in de Lepelstraat
De bibliotheek en dienst vrije tijd gaven de wens aan in de omgevingsanalyse om de bibliotheek meer te laten
evolueren naar een belevingsruimte (studeren, vergaderen, lezingen, vertoeven …) cf. andere soortgelijke projecten.
Bovendien is er al jarenlang een zoektocht om meer met de andere Vorselaarse (school)bibliotheken samen te
werken. Daarover werd al enkele malen overlegd. De gemeente heeft nu de concrete ambitie om samen met de
scholen een nieuwe bibliotheek (in de Lepelstraat) te bouwen. Dat geeft niet alleen invulling aan de uitdagingen uit de
omgevingsanalyse maar biedt ook meer ruimte voor het dienstencentrum (dat nu al veelvuldig te klein is). Ook voor
de verenigingen komt er daardoor meer ruimte vrij. De samenwerking met de scholen zorgt ook voor meer efficiëntie
(permanenties, openingsuren, lezingen, personeelsinzet, tentoonstellingen, breed gebruik bibliotheek) én een nieuwe
dynamiek inzake lezen, leesbevordering en activiteiten in de bibliotheek.

De bedoeling is om een brede invulling te geven aan het gebouw door de bibliotheek echt een open huis te laten zijn.
De ligging van de nieuwe bibliotheek is heel veilig en interessant voor de schoolgaande kinderen. Het gebouw zal ook
heel toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle doelgroepen. Door het bredere Masterplan en de PPS-constructie die
hierin wordt gebruikt kan de nieuwe bibliotheek aan een haalbaar budget worden gerealiseerd, een budget waarmee
de extra ruimte voor de verenigingen en een volledige renovatie van het buurthuis niet haalbaar bleek te zijn. Het
project is dus erg toekomstgericht, duurzaam, passend binnen een breder Masterplan en ook qua efficiëntie en
financiën een verstandige optie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 0 1.300.000 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 -1.300.000 0 0 0

Financiering

Actieplan: AP000029: AP2: Bibliotheek 0703
AP2: Laagdrempelig en gevarieerd aanbod
De bibliotheek behoudt en onderhoudt haar huidige activiteitenaanbod en collectie en gaat tegelijk mee met het digitale
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tijdperk. Samenwerking met de scholen wordt verder onderzocht en uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000139: A1: Organiseren van activiteiten en onderhouden van een
onafhankelijk en pluriform informatieaanb...
A1: Organiseren van activiteiten en onderhouden van een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod
De bibliotheek als ontmoetingshuis heet iedereen welkom en wordt een belevingsruimte met een sociale insteek. De
bibliotheek heeft een collectie die zo onafhankelijk en pluriform mogelijk is uitgebouwd met de beschikbare
budgettaire middelen. De bibliotheek organiseert activiteiten om de cultuureducatie en leesmotivatie van de
inwoners te stimuleren. Er worden specifieke programma’s opgesteld voor baby’s, peuters, kleuters en leerlingen van
de lagere school. Daarnaast is er een gevarieerd vrijetijdsaanbod (lezingen, workshops, vormingen, activiteiten,
infodag, verwendag, gedichtendag, jeugdboekenmaand, voorleesweek…) voor jongeren en volwassenen. De
bibliotheek speelt in op de digitalisering van de samenleving door computercursussen te organiseren, voornamelijk
gericht op senioren en kansarmen voor wie de digitale kloof bestaat (Digidak), maar ook door bv. nieuwe digitale
technieken aan bod te laten komen tijdens workshops, voornamelijk gericht op jongeren. Digitalisering gebeurt ook in
de bib via computers, kopieermachines.

E-collectie: bibliotheekgebruikers maken ook kennis met het digitale aanbod: luitsterboeken, daisyspeler, games, film,
muziek, website, zelf verlengen en reserveren in ‘Mijn Bibliotheek’, sociale media, nieuwsbrief … Net als het
merendeel van de Vlaamse bibliotheken sluit bibliotheek Vorselaar zich aan bij het Eengemaakt Bibliotheeksysteem
(EBS), de opvolger van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000140: A2: Overleggen over het aanbod binnen de regio Neteland
A2: Overleggen over het aanbod binnen de regio Neteland
Bibliotheek Vorselaar maakt deel uit van Bibliotheek Neteland die in de vijf gemeenten een alternerend programma
voor de jeugd aanbiedt. Daardoor komen de komende zes jaar alle doelgroepen aan bod: een gemeenschappelijke
lezingenreeks in het najaar, deelname aan De Schrijfwijzen (voorheen “Het Groot Dictee Heruitgevonden”),
wisselcollecties, vormingsmomenten voor alle medewerkers (“mediawijs”) en ruimte voor nieuwe initiatieven. Naast
de inhoudelijke samenwerking komt er ook een uniform lidmaatschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000030: AP3: Bibliotheek 0703
AP3: Structureel ondersteunen van verenigingen en organisaties die instaan voor cultureel en educatief aanbod
We voeren een breed cultuur- en bibliotheekbeleid waarbij samenwerking met vele organisaties en verenigingen centraal
staat. Die samenwerkingen, partnerschappen en cohesie zijn een troef van Vorselaar en moeten absoluut worden bewaard.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000141: A1: Samenwerking met de scholen
A1: Samenwerking met de scholen
De openbare bibliotheek zal in de toekomst gehuisvest zijn in de Lepelstraat, naast de campus Thomas More. De
bouw van de nieuwe bibliotheek zal deze legislatuur nog starten. De nieuwe locatie speelt in op een nauwere
samenwerking tussen de openbare bibliotheek en (de bibliotheek van) de Thomas More-hogeschool, de middelbare
school KVRi, basisschool Windekind en kleuterschool Duizendpoot. De moeilijk bereikbare doelgroepen van
adolescenten en studenten worden zo efficiënter aangesproken. De relatie met gemeentelijke lagere (en
kleuter)school De Knipoog blijft behouden en wordt versterkt, net als die met de andere kleuterschool.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000142: A2: Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen
A2: Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen
Vorselaar heeft een rijke vrijwilligersmentaliteit. Ook in de bibliotheek zijn er vrijwilligers die de werking versterken.
Zo komen vrijwilligers wekelijks op maandag boeken poetsen. De Digidak-werking wordt ondersteund door een groep
enthousiaste vrijwilligers en wijkwerkers. Ook tijdens de knutsel- en voorleesmomenten worden de
bibliotheekmedewerkers bijgestaan door vrijwilligers. Verenigingen worden ook verwelkomd in de bibliotheek. Zo
steunt de bib literaire activiteiten van Davidsfonds Vorselaar, komt de leesgroep van Femma Vorselaar samen in de
leeszaal van de bib, biedt de bib soms opvang voor breiclubjes, praatgroepen en een sporadische yogales. Creatieve
verenigingen kunnen in de leeszaal ook werken van hun leden tentoonstellen. De bibliotheek staat open voor meer
partnerschappen in de toekomst.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Beleidsdoelstelling: BD000010: BD6: Erfgoed: het bewaren van zowel het onroerend als
roerend en immaterieel erfgoed
BD6: Erfgoed: het bewaren van zowel het onroerend als roerend en immaterieel erfgoed
Vorselaar voert, via Kempens Karakter in het kader van een erfgoedconvenant met de Vlaamse overheid, een actief beleid inzake
cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed). Daarnaast heeft de gemeente zelf een eigen heemkundig beleid met als doel
alle erfgoed te bewaren voor latere generaties. Vorselaar heeft heel wat cultureel en  onroerend erfgoed ter beschikking. In
samenwerking met de kerkfabriek, de Zusters der Christelijke Scholen en diverse partners dragen we zorg voor dat erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 19.675 15.775 12.635 10.785 12.645 10.800

Ontvangsten 25 25 25 25 25 25

Saldo -19.650 -15.750 -12.610 -10.760 -12.620 -10.775

Investeringen
Uitgaven 1.097 373.903 0 0 0 0

Ontvangsten 0 280.000 0 0 0 0

Saldo -1.097 -93.903 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 100.000 0 0 0 0 0

Saldo 100.000 0 0 0 0 0

Actieplan: AP000031: AP1: Monumentenzorg 0720 - Overig beleid inzake erfgoed 0729
AP1: Culturele infrastructuur met historische achtergrond
Vorselaar wil de bewuste zorg voor en omgang met de cultuurhistorische monumenten stimuleren zodat de rijke
geschiedenis van onze gemeente extra in de kijker kan worden gezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 175 275 185 285 195 300

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -175 -275 -185 -285 -195 -300

Investeringen
Uitgaven 1.097 373.903 0 0 0 0

Ontvangsten 0 280.000 0 0 0 0

Saldo -1.097 -93.903 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 100.000 0 0 0 0 0

Saldo 100.000 0 0 0 0 0
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Actie: AC000143: A1: Onderhoud monumenten
A1: Onderhoud monumenten
Vorselaar heeft een aantal fraaie, in het oog springende monumenten die bijdragen aan de uitstraling van de
gemeente: kasteel De Borrekens, het klooster, de schranshoeve, de kerk en de pastorij, de kaak, de veertien
kapellekens, …  De gemeente blijft zorg dragen voor deze monumenten zodat ze hun huidige staat behouden en
Vorselaar in de kijker kunnen zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 175 275 185 285 195 300

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -175 -275 -185 -285 -195 -300

Investeringen
Uitgaven 1.097 373.903 0 0 0 0

Ontvangsten 0 280.000 0 0 0 0

Saldo -1.097 -93.903 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 100.000 0 0 0 0 0

Saldo 100.000 0 0 0 0 0

Actie: AC000144: A2: Bijkomende creatie kunst & monumenten
A2: Bijkomende creatie kunst & monumenten
Bij heraanleg moet er steeds oog zijn voor duurzaamheid en creativiteit. De kerkfabriek investeerde in mooie
glasramen. Ook de grafzerk van familie van de Werve werd opgewaardeerd. Op het sportcentrum kwam een
monument voor de sportkampioenen. Bij de heraanleg van de begraafplaats werd het monument van kunstenaar
George Minne aangeduid met een extra infobord. Ook de erfgoedborden worden overal vernieuwd. Het Kerkplein
werd door de gemeente verfraaid met een arduinen wapenschild. Bij de heraanleg van het Marktplein ontstaat
opnieuw een mogelijkheid om een kunst- of historisch werkstuk te plaatsen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000145: A3: Bouwkundig erfgoed
A3: Bouwkundig erfgoed
Samen met de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) “Land van Nete & Aa” die Vorselaar samen met
de Neteland-gemeenten en Lille oprichtten binnen Kempens Karakter, wordt een actief beleid gevoerd inzake
bouwkundig erfgoed (draagvlak, communicatie naar eigenaars, inventaris, …). Ruimtelijk wordt een oefening gemaakt
om landschappelijk en architecturaal waardevolle, en beeldbepalende elementen aan te duiden in Vorselaar en die
trachten te bewaren voor de toekomst. Samen met Zonnige Kempen (ENLEB-project Huis Van Bockstal) en Thomas
More wordt een leerwandeling opgezet over het bouwkundig erfgoed van de gemeente.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000032: AP2: Overig beleid inzake erfgoed 0729
AP2: Aanbod cultureel erfgoed
Vorselaar bouwde de laatste jaren een enorme traditie op inzake heemkundige- en erfgoedinitiatieven. Dat gebeurde zowel
lokaal in Vorselaar, als in de regio Neteland en Kempens Karakter. Vorselaar is een historische gemeente en mag dat tonen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 11.000 5.050 2.000 50 2.000 50

Ontvangsten 25 25 25 25 25 25

Saldo -10.975 -5.025 -1.975 -25 -1.975 -25

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000146: A1: Unieke erfgoed van klooster en kasteel promoten
A1: Unieke erfgoed van klooster en kasteel promoten
Vorselaar heeft een schat aan onroerend erfgoed met als uitschieters het klooster en het kasteel. Deze infrastructuur
in de verf zetten is een blijvende opdracht. Het stimuleert de inwoners om zich te identificeren met hun gemeente en
is een belangrijke toeristische troef. De publicatiereeks over de Vorselaarse K’s wordt verdergezet met uitgaven  over
het kasteel, de kloostercongregatie en ook de andere k’s (klooster, kasteel, kaak, kerk, kardinaal). Het jubileumjaar
2020 wordt een belangrijk jaar voor de kloostergemeenschap en bij uitbreiding de hele Vorselaarse gemeenschap. De
congregatie bestaat dan 200 jaar en om dit jubileum te blijven vieren, plannen we een reeks van infoborden en een
leerwandeling die de geschiedenis van de congregatie in beeld brengen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 7.000 5.000 2.000 0 2.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -7.000 -5.000 -2.000 0 -2.000 0

Investeringen
Financiering

Actie: AC000147: A2: Boeiende erfgoedprojecten voor een breed publiek
A2: Boeiende erfgoedprojecten voor een breed publiek
De gemeente bouwde de laatste jaren een mooi palmares op van tentoonstellingen en publicaties voor een breed
publiek: het nieuwjaarzingen (publicatie, liedjes en zingzakken voor kinderen), tentoonstellingen over de Eerste
Wereldoorlog, jeugdverenigingen, kinderliedjes, Bart Wellens, duivensport, harmonies & fanfares,
volksverhalen/sagen en legendes, religieus erfgoed, enz. We zetten die dynamiek voort en organiseren een
tentoonstelling over o.a. sporterfgoed (sportverenigingen 2019), de tweede Wereldoorlog (75 jaar bevrijding in 75
beelden – eind 2019), 200 jaar congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen (2020). Er wordt ook een
erfgoedspel “Forsellara” ontwikkeld.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.000 50 0 50 0 50

Ontvangsten 25 25 25 25 25 25

Saldo -3.975 -25 25 -25 25 -25

Investeringen
Financiering

Actie: AC000148: A3: Uniformiseren en digitaliseren erfgoedborden
A3: Uniformiseren en digitaliseren erfgoedborden
Er zijn heel wat erfgoedborden in Vorselaar. We willen het aanbod uitbreiden, uniformiseren en digitaliseren met QR-
codes. Op basis daarvan wordt een digitale app ‘Ontdek Vorselaar’ ontwikkeld.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000149: A4: Archief van de gemeente ordenen en professionaliseren
A4: Archief van de gemeente ordenen en professionaliseren
Het archief van de gemeente bevindt zich in het gemeentehuis. Er wordt voor gezorgd dat het archief aangevuld
wordt en zo veel mogelijk gedigitaliseerd in een logische  structuur zodat de gegevens eenvoudig zijn te raadplegen. Er
gaat een archiefcomité aan de slag, lokaal maar ook binnen Neteland, dat een beleid daar ontwikkelt. Ook het digitaal
archief van postkaarten/foto’s krijgt een aparte werkgroep. De erfgoedbank van Kempens Karakter dient daar als
infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000033: AP3: Overig beleid inzake erfgoed 0729
AP3: Structureel samenwerken met erfgoedorganisaties
Een erfgoedbeleid voer je niet alleen maar in samenwerking met veel andere organisaties. Vorselaar nam het initiatief om
erfgoedcel Kempens Karakter op te richten en was tien jaar lang kartrekker/voorzitter van de werking. In de schoot daarvan
ontstond ook de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED). Ook lokaal is er een goede samenwerking met o.a. de
Heemkundige Kring, een archiefcomité en een werkgroep digitaal archief.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 8.500 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.500 -10.450 -10.450 -10.450 -10.450 -10.450

Investeringen
Financiering

Actie: AC000150: A1: Cultureel-erfgoedconvenant met Vlaamse Gemeenschap voor de
ontsluiting van het lokaal culture...
A1: Cultureel-erfgoedconvenant met Vlaamse Gemeenschap voor de ontsluiting van het lokaal cultureel erfgoed
De gemeente geeft in het kader van een overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap een dotatie aan erfgoedcel
“Kempens Karakter”. De erfgoedcel werkt een cultureel erfgoedbeleid uit en zorgt voor de uitvoering hiervan in
samenwerking met de gemeente. Ze vergaart en deelt alle informatie in het kader van cultureel erfgoed met de
gemeente. Ze informeren actief de gemeente en bestaande erfgoedactoren. Door de uitwisseling van
erfgoedpraktijken met andere Vlaamse actoren binnen de sector kan Kempens Karakter zijn kennis en databank niet
alleen uitbreiden maar ook delen. De erfgoedcel zal ook acties rond cultureel erfgoed organiseren voor het brede
publiek.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 8.500 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.500 -10.450 -10.450 -10.450 -10.450 -10.450

Investeringen
Financiering

Actie: AC000151: A2: Ondersteuning van de Heemkundige Kring
A2: Ondersteuning van de Heemkundige Kring
Kempens Karakter maakt lokale erfgoedactoren niet overbodig maar werkt nauw met hen samen. Ze ondersteunen
hen op logistiek en inhoudelijk vlak. De Heemkundige Kring werkt nauw samen met de gemeente. Er is regelmatig een
overleg en ook activiteiten worden vaak samen opgezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000152: A3: Oprichting archiefcomité en werkgroep digitaal archief
A3: Oprichting archiefcomité en werkgroep digitaal archief
Bewoners en organisaties die zich toeleggen op of geïnteresseerd zijn in (cultuurhistorisch) erfgoed worden gehoord
via verschillende overlegstructuren (werkgroepen, adviesraden, rondetafel, …). Net zoals voor andere sectoren wordt
een oproep gericht tot geïnteresseerde inwoners die willen meewerken. Een archiefcomité en werkgroep digitaal
archief wordt opgericht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Beleidsdoelstelling: BD000011: BD7: Toerisme: onze troeven uitspelen om het
(dag)toerisme en korte verblijven te stimuleren
BD7: Toerisme: onze troeven uitspelen om het (dag)toerisme en korte verblijven te stimuleren
Toerisme in Vorselaar heeft heel wat natuurlijke en cultuurhistorische aantrekkingsfactoren. We mikken hierbij vooral op
dagrecreanten die hier komen wandelen of fietsen. Ook korte verblijven in ons dorp willen we stimuleren. Het stimuleren van
toerisme is een samenwerking tussen gemeente, VVV-Toerisme Vorselaar, gemeente Grobbendonk/Herentals (Kempische
Heuvelrug, Schupleer/Graafweide), Kempens Karakter, TPA, Neteland en private partners (bv. horeca en logiesuitbaters).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 14.828 9.453 9.468 9.493 7.825 7.825

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -14.828 -9.453 -9.468 -9.493 -7.825 -7.825

Investeringen
Uitgaven 0 18.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -18.000 0 0 0 0

Financiering

Actieplan: AP000034: AP1: Toerisme - infrastructuur 0522
AP1: Toeristische recreatieve infrastructuur
Een groot deel van de toeristische uitstraling is te danken aan de aanwezige infrastructuur. De voorbije jaren kreeg
Vorselaar de gelegenheid om zowel een fietsknooppunten- als wandelknooppuntennetwerk op te zetten. De infrastructuur
kan nog verder worden aangevuld en geoptimaliseerd. Ook het eigen dorpscentrum en de aanwezige horeca spelen daarin
een belangrijke rol. Een dorpscentrum moet uitnodigen om bezoekers en toeristen te ontvangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000153: A1: Optimaliseren van het toeristische onthaal
A1: Optimaliseren van het toeristische onthaal
Toeristen en passanten kunnen momenteel terecht op het gemeentehuis voor uitgebreide informatie. In de
bibliotheek, schapenstal en enkele horecazaken is er momenteel al een beperkt aanbod. We kijken uit naar meer
geschikte locaties voor de toeristische balie en willen het aantal toeristische infopunten verder uitbreiden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000154: A2: Schranshoeve als belevingsvolle site
A2: Schranshoeve als belevingsvolle site
De Schranshoeve is een prachtig gerestaureerde site en heeft als monument en woning van Kardinaal Van Roey ook
historische waarde. De voorbije jaren is in kader van o.a. een buurttraject samen met Vormingplus, het dossier
Harmonisch Park- en Groenbeheer en een Europees project ‘Groene Prikkels’ een aanleg gebeurd … maar die is niet
echt toeristisch gevaloriseerd. Via een leerwandeling, infobordjes, app, toeristisch onthaal én nieuwe inkomzone
wordt de Schranshoeve echt een toeristische ankerplaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000155: A3: Toeristische poorten binnen strategisch project Vlaanderen
A3: Toeristische poorten binnen strategisch project Vlaanderen
De Schranshoeve kan samen met o.a. de schapenstal ook een rol spelen in de promotie en valorisatie van het gebied
Kempische Heuvelrug/Schupleer/Graafweide waarin een strategisch project wordt uitgewerkt samen met de
gemeenten Grobbendonk en Herentals.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000035: AP2: Toerisme - onthaal en promotie 0520 - Toerisme -
infrastructuur 0522 - Overige activiteiten ...
AP2: Ruim en veelzijdig toeristisch aanbod voor verschillende doelgroepen
Toeristen en bezoekers komen niet automatisch naar onze gemeente. Onthaal en promotie is belangrijk. Daarbij moeten
ook nieuwe kanalen worden ingezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000156: A1: Verfraaien van de dorpskern
A1: Verfraaien van de dorpskern
De dorpskernvernieuwing heeft als doel het verfraaien en vergroenen van het straatbeeld. Het gemotoriseerde
verkeer wordt afgeremd en zal tegen aangepaste snelheden door het dorpscentrum kunnen rijden. Dat is een blijvend
aandachtspunt bij alle herinrichtingswerken. De heraanleg van de Markt en de inpassing in het trage wegen netwerk
moet het sluitstuk worden van de dorpskernverfraaiing en wordt een toeristische troef.

We streven naar meer terrasmogelijkheden. Dat geeft een duidelijke meerwaarde en grotere gezelligheid aan het
dorpscentrum wat bijdraagt tot het “Vorselaar-gevoel”. Bij elke herinrichting moet creatief nagedacht worden hoe we
zo efficiënt mogelijk kunnen omspringen met de beschikbare ruimte. We zoeken telkens naar een evenwicht tussen
parkeerplaatsen voor auto's en fietsen, terrassen en een veilige verkeersinrichting. Het zwaar gemotoriseerd verkeer
wordt waar haalbaar geweerd. Bestemmingsverkeer blijft uiteraard mogelijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000157: A2: Leerwandelingen en arrangementen aanbieden en bestaande
initiatieven integreren in het toeris...
A2: Leerwandelingen en arrangementen aanbieden en bestaande initiatieven integreren in het toeristisch aanbod
Vorselaar wil i.s.m. VVV-Toerisme Vorselaar en Heemkundige Kring een aantal geleide wandelingen aanbieden aan
geïnteresseerde wandelaars. Mogelijk kunnen ook bestaande initiatieven met een meerwaarde worden opgenomen
in ons toeristisch aanbod. In het verleden werden bv. De Schakel en andere evenementen reeds met veel succes in
ons dorp georganiseerd, niet zelden in samenwerking met VVV-Toerisme Vorselaar.

Naar aanleiding van het feestjaar 2020 waarin het 200-jarig bestaan van de congregatie van de Zusters der christelijke
scholen uitgebreid zal worden gevierd, wordt een leerwandeling opgezet. Er komt ook een architectuur-leerwandeling
(ism Zonnige Kempen en Thomas More) en een leerwandeling aan de Schranshoeve. We bekijken de mogelijkheid om
deze wandelingen op te nemen in een nieuwe brochure. Dit kadert in het volledige toeristische aanbod (wandelen,
fietsen, trage wegen netwerk, minder mobiele paden met een kloosterbezoek).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000158: A3: Wandelpaden toegankelijk maken
A3: Wandelpaden toegankelijk maken
We willen er op toezien dat de wandelpaden toegankelijk zijn en blijven. Voor de heraanleg van deze paden worden
aangepaste materialen gebruikt. Voor het onderhoud van deze paden wordt ook samengewerkt met de routedokters,
een initiatief (sociaal economie) van de provincie Antwerpen. Die samenwerking wordt opgevolgd door onze
technische dienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000159: A4: Fietsnetwerk strategisch uitbreiden
A4: Fietsnetwerk strategisch uitbreiden
We willen nog meer aandacht besteden aan ons fietsroutenetwerk. Net zoals bij de wandelingen, willen we ook de
knooppunten en fietsroutes opfrissen en bundelen in een mooie fietsgids. We onderzoeken ook de mogelijkheid van
een digitale versie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000160: A5: Bijkomende oversteek Aa
A5: Bijkomende oversteek Aa
De nieuwe aanleg van een bruggetje over de Aa ter hoogte van Kweek geeft nieuwe mogelijkheden om te wandelen
en de bestaande routes verder uit te bouwen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000161: A6: Kampplaatsen
A6: Kampplaatsen
Op het vlak van kamperen heeft Vorselaar nu reeds een beperkt aanbod voor verenigingen (Berkelhoeve/Elegast). We
willen het aanbieden van kampplaatsen faciliteren. Dit kan voor meer bezoekers zorgen. Vaak komen die jonge
mensen op latere leeftijd nog wel eens terug naar het dorp van hun kampplaats.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000162: A6: Picknickplaatsen
A6: Picknickplaatsen
Waar mogelijk en wenselijk zorgen we nog voor een beperkt aantal picknickplaatsen. We zien erop toe dat de
bestaande picknickplaatsen netjes en in goede staat blijven!
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000036: AP3: Toerisme - onthaal en promotie 0520 - Toerisme -
sectorondersteuning 0521
AP3: Samenwerken aan toerisme in Vorselaar, Neteland en regio Antwerpse Kempen
Het stimuleren van toerisme is een samenwerking tussen gemeente, VVV-Toerisme Vorselaar, de nieuwe intergemeentelijke
samenwerking inzake toerisme (Kempens Karakter/Neteland en andere omliggende gemeenten, toerisme), TPA en private
partners (bv. horeca en logiesuitbaters).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 14.828 9.453 9.468 9.493 7.825 7.825

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -14.828 -9.453 -9.468 -9.493 -7.825 -7.825

Investeringen
Uitgaven 0 18.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -18.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000163: A1: Logies en toerisme promoten via bestaande initiatieven
A1: Logies en toerisme promoten via bestaande initiatieven
We willen grote evenementen in ons dorp (zoals Na Fir Bolg, wandel-, jogging- en wielerevenementen, De Schakel,
jaarmarkt, …) aangrijpen om logies en de toeristische troeven van ons dorp te promoten. We geven evenementen
bovendien een plaats op de toeristische website. Ook sociale media kunnen een rol spelen. Mogelijk kan een
aangepaste folder (overzichtskaart van gewandeld parcours met horecaplaatsen) worden aangeboden bij
evenementen zoals de Kersttoertocht van De Kasteellopers enz.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000164: A2: Inzetten op toegankelijk toerisme
A2: Inzetten op toegankelijk toerisme
Binnen VVV-Toerisme Vorselaar zal er op toegekeken worden dat het aanbod ook deels geschikt is voor senioren,
personen met een handicap en kinderen. Een aantal wandelingen zal vlot te doen zijn met bv. rolstoelen en/of
kinderwagens. Deze wandelingen zullen ook uitdrukkelijk aangeduid worden. We letten er op dat hierover helder en
correct wordt gecommuniceerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000165: A3: Focus op trage wegen
A3: Focus op trage wegen
Op plaatsen waar het haalbaar is en een duidelijke meerwaarde biedt, willen we verder inzetten op trage wegen. Ook
in het toekomstig beleid kan worden samengewerkt met Regionaal Landschap en buurgemeenten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000166: A4: Toeristische activiteiten aanbieden in de gehuchten
A4: Toeristische activiteiten aanbieden in de gehuchten
In samenwerking met buurtwerkingen en de cultuurdienst kan onderzocht worden hoe we bepaalde activiteiten naar
onze diverse gehuchten kunnen brengen. De gehuchten geven Vorselaar voor een groot stuk een erg landelijk en
groen karakter. Deze eigenschappen mogen in de schijnwerpers geplaatst worden met gepaste activiteiten. Dit kan
zeker in combinatie met aandacht voor de beschikbare trage wegen en het uitgebreide wandelknooppuntennetwerk
in ons dorp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000167: A5: Bezienswaardigheden meer in de kijker zetten
A5: Bezienswaardigheden meer in de kijker zetten
De verschillende K’s (kasteel, klooster, kerk, kaak, kardinaal, kapelletjes, …) en andere Vorselaarse
bezienswaardigheden moeten nog beter in de kijker worden gezet. Veel mensen, zelfs uit het eigen Vorselaar, kennen
het bestaan of het unieke karakter (en de geschiedenis) van deze monumenten nog niet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000168: A6: Streekeigen producten stimuleren en promoten
A6: Streekeigen producten stimuleren en promoten
Streekeigen producten krijgen de nodige aandacht op gemeentelijk activiteiten. De gemeente zal geen kans laten
voorbij gaan om deze lokale en ambachtelijke producten te promoten en bij zoveel mogelijk handelaars in de rekken
of op het menu te krijgen. Waar nodig zal de gemeente zelf impulsen geven en coördineren. We bekijken op welke
manier we onze aanpak kunnen bijschaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000169: A7: Infrastructuur uitbouwen voor doelgroepen
A7: Infrastructuur uitbouwen voor doelgroepen
In samenwerking met de lokale horecaondernemers willen we voorzieningen aanbieden aan toeristen uit bepaalde
doelgroepen (campers, caravans, elektrische fietsen, …). Met een soepel vergunningsbeleid willen we ondernemers
die in deze zaken wensen te investeren, ondersteunen en actief aanmoedigen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 0 18.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -18.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000170: A8: Toeristische samenwerkingsverbanden uitbouwen
A8: Toeristische samenwerkingsverbanden uitbouwen
Bestaande samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De deelwerking toerisme van
Kempens Karakter stopt en een toeristische werking met Neteland wordt opgestart. De samenwerking met VVV-
Toerisme Vorselaar, Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) blijft belangrijk. Samen met VVV-Toerisme Vorselaar wordt
een nieuwe kerststal gebouwd. Met het “Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete” zijn toeristische initiatieven in de
maak. Zij kunnen voor een grote meerwaarde zorgen voor wandelaars en natuurliefhebbers.

Een toeristisch beleid voer je niet lokaal maar in een grotere regio. Neteland biedt daarin veel troeven om samen te
werken met de UiT-diensten, horeca, logies en ondernemers. De productwerking wordt vooral op niveau van
Neteland uitgebouwd: arrangementen, routes, toeristische marketinginstrumenten, …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 14.828 9.453 9.468 9.493 7.825 7.825

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -14.828 -9.453 -9.468 -9.493 -7.825 -7.825

Investeringen
Financiering

Actie: AC000171: A9: Een dorpenbeleid om de troeven van Vorselaar te benadrukken
A9: Een dorpenbeleid om de troeven van Vorselaar te benadrukken
De eigenheid van Vorselaar staat voorop. De gemeente wil het veerkrachtig dorpenbeleid van de provincie Antwerpen
mee vormgeven door een integrale visie die de authenticiteit en troeven van Vorselaar benadrukt. Erfgoed, rijke
historiek, groene ruimte, dorps- en verenigingsleven, sociaal kapitaal en de waarde van kleinschaligheid is daarin van
belang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000037: AP4: Toerisme - onthaal en promotie 0520
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AP4: Toeristische promotie
De toeristische marketing/promotie kan beter. Vorselaar herbergt heel wat toeristische troeven maar die kunnen beter
worden getoond en gevaloriseerd. Samen met regio Neteland wordt de regio gepromoot maar ook in Vorselaar moet een
betere communicatie (op diverse plekken) worden opgezet, moderner (bv. apps) en eigentijdser (consequente huisstijl).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000172: A1: Samenwerking met de horeca
A1: Samenwerking met de horeca
We willen de horeca actief betrekken bij nieuwe toeristische formules (bijvoorbeeld Schranssite) Er is al een “happen
en stappen” wandeling en dergelijk initiatieven mogen en zullen nog uitgebreid worden. We willen van een aantal
horecazaken toeristische infopunten maken waar de fietser en/of wandelaar terecht kan voor meer info.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000173: A2: Op elkaar afstemmen en actualiseren van folders
A2: Op elkaar afstemmen en actualiseren van folders
Het huidige regionale aanbod van folders rond toerisme (bezienswaardigheden, horeca,
overnachtingsmogelijkheden,…) zal binnen Neteland op elkaar worden afgestemd en systematisch worden
geactualiseerd. Er wordt gestreefd naar een doordachte huisstijl waarmee de Vorselaarse identiteit en eigenheid
wordt uitgedragen.  We zien erop toe dat er een dynamische communicatie is tussen het bestuur en de lokale horeca-
uitbaters.

Er wordt werk gemaakt van een digitaal platform (website Vorselaar, eventueel app) waar bezoekers en passanten
snel de correcte info kunnen terugvinden. Er zal worden gesnoeid in de bestaande voorraad aan flyers, brochures, …
uit andere regio’s zodat er meer structuur wordt gecreëerd. Hiervoor worden eventueel nieuwe folderrekken en

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000174: A3: Nieuwe media gebruiken
A3: Nieuwe media gebruiken
De webpagina’s van Toerisme Vorselaar en Toerisme Neteland kunnen nog aantrekkelijker worden met meer mooie
foto’s, filmpjes, … Het opzoekwerk (naar bv. logeermogelijkheden) moet een stuk intuïtiever en gebruiksvriendelijker
verlopen. Bezoekers van onze website moeten met enkele klikken vinden wat zij zoeken. Mogelijk kan hiervoor
worden samengewerkt met een stagiair of een student die een opdracht maakt in het kader van een eindwerk. Naast
de website moet nog meer aandacht besteed worden aan diverse sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.
Er zal ook een app worden gemaakt “Ontdek Vorselaar”.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Inhoudstabel: SD30: SD3: Samenleving en sociaal beleid
SD3: Samenleving en sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.293.738 3.453.120 3.444.126 3.484.292 3.525.509 3.563.139

Ontvangsten 2.442.457 2.273.080 2.290.495 2.309.900 2.327.530 2.348.415

Saldo -851.281 -1.180.040 -1.153.631 -1.174.392 -1.197.979 -1.214.724

Investeringen
Uitgaven 487.346 724.055 4.650.425 791.280 41.255 13.000

Ontvangsten 325.090 40.090 25.090 25.090 25.090 3.057.830

Saldo -162.256 -683.965 -4.625.335 -766.190 -16.165 3.044.830

Financiering
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Beleidsdoelstelling: BD000012: BD1: Vorselaar ontwikkelt zich verder als
onderwijsgemeente door zelf goed basisonderwijs aan te ...
BD1: Vorselaar ontwikkelt zich verder als onderwijsgemeente door zelf goed basisonderwijs aan te bieden en een stevige
samenwerking tussen de onderwijspartners en andere actoren
Het gemeentebestuur wil enerzijds de samenwerking tussen het gemeente- en het vrij onderwijs faciliteren en ondersteunen en
anderzijds een aantal acties ondernemen die Vorselaar nog meer promoten als onderwijsgemeente. Ook volwassenenonderwijs
en deeltijds kunstonderwijs krijgen daarbinnen een plaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.092.906 1.083.863 1.106.120 1.123.897 1.143.125 1.163.043

Ontvangsten 1.010.700 1.019.290 1.036.305 1.053.660 1.071.465 1.089.525

Saldo -82.206 -64.573 -69.815 -70.237 -71.660 -73.518

Investeringen
Uitgaven 82.885 674.055 4.650.425 791.280 41.255 13.000

Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 3.032.740

Saldo -82.885 -659.055 -4.650.425 -791.280 -41.255 3.019.740

Financiering

Actieplan: AP000038: AP1: Basisonderwijs 0800
AP1: Gemeentelijke basisschool: als kleine, open, groene en ervaringsgerichte dorpsschool blijven kiezen voor goed
onderwijs in een verbeterde infrastructuur
Ouders moeten een vrije keuze hebben op het vlak van onderwijs. Uit een recent inspectieverslag bleek dat onze
gemeenteschool een prima pedagogisch aanbod heeft. Daarnaast werden enkele tekortkomingen vastgesteld i.v.m. de
infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.048.556 1.062.113 1.084.320 1.102.097 1.121.275 1.141.193

Ontvangsten 1.010.700 1.019.290 1.036.305 1.053.660 1.071.465 1.089.525

Saldo -37.856 -42.823 -48.015 -48.437 -49.810 -51.668

Investeringen
Uitgaven 82.885 667.055 4.650.425 791.280 41.255 13.000

Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 3.032.740

Saldo -82.885 -652.055 -4.650.425 -791.280 -41.255 3.019.740

Financiering

Actie: AC000175: A1: Elk kind binnen de gemeentelijke basisschool moet zich zo goed
mogelijk kunnen ontplooien
A1: Elk kind binnen de gemeentelijke basisschool moet zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien
Enerzijds doen we dit door een onderwijs uit te werken waarin alle leerlingen zoveel mogelijk de eindtermen en
ontwikkelingsdoelstellingen kunnen behalen. Anderzijds garanderen we dit via een zorgbeleid i.s.m. onder meer de
sociale dienst en de Buitenschoolse Kinderopvang. Gemeentelijk onderwijs met een extraatje meer.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000176: A2: Verbouwingswerken en nieuwbouw van schoolgebouwen
A2: Verbouwingswerken en nieuwbouw van schoolgebouwen
De huidige infrastructuur van de school is erg verouderd en niet meer aangepast aan de hedendaagse normen en
vereisten. De verbouwing/nieuwbouw van de school is dan ook een must in de komende jaren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 17.000 20.000 58.500 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -17.000 -20.000 -58.500 0 0 0

Financiering

Actie: AC000177: A3: Nieuwe kinder- en jongerencampus
A3: Nieuwe kinder- en jongerencampus
De school wordt een “brede school”: een open, multifunctionele school waarbij de infrastructuur gedeeld zal worden
met andere verenigingen en functies. Multifunctionaliteit kadert in de idee van duurzaamheid. De school is geen
eiland, maar gaat samenwerkingen aan met andere partners, de buurt, de ouders …
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 47.884 619.455 4.584.525 789.280 29.555 0

Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 3.032.740

Saldo -47.884 -604.455 -4.584.525 -789.280 -29.555 3.032.740

Financiering

Actie: AC000178: A4: Verdere digitalisering
A4: Verdere digitalisering
Enerzijds is de digitalisering een must om een modern onderwijs te ontwikkelen. Anderzijds wordt verdere
digitalisering en informatisering van de werking van de school ook opgelegd. Zowel voor de digitalisering als voor de
aanschaf van leermiddelen moeten budgetten beschikbaar zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 18.001 27.600 7.400 2.000 11.700 13.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -18.001 -27.600 -7.400 -2.000 -11.700 -13.000

Financiering

Actie: AC000179: A5: Behoud van het werkingsbudget van de school
A5: Behoud van het werkingsbudget van de school
De school werkt reeds enkele jaren met eenzelfde budget. De omvang van dit budget moet in de toekomst behouden
blijven. Voor herstellings- en onderhoudswerken worden aparte middelen voorzien.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.048.556 1.062.113 1.084.320 1.102.097 1.121.275 1.141.193

Ontvangsten 1.010.700 1.019.290 1.036.305 1.053.660 1.071.465 1.089.525

Saldo -37.856 -42.823 -48.015 -48.437 -49.810 -51.668

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000039: AP2: Deeltijds kunstonderwijs 0820
AP2: Kunstonderwijs behouden en stimuleren
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In Vorselaar wordt muziekonderwijs, georganiseerd door de stedelijke academie van Herentals. De tekenlessen worden
georganiseerd door de tekenacademie van Herentals. Deze lessen dragen bij tot de artistieke opvoeding van onze kinderen
en dit willen we in Vorselaar behouden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 10.750 8.400 8.450 8.450 8.500 8.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -10.750 -8.400 -8.450 -8.450 -8.500 -8.500

Investeringen
Uitgaven 0 7.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -7.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000180: A1: Tekenlessen i.s.m. Academie Herentals
A1: Tekenlessen i.s.m. Academie Herentals
De Academie Beeldende Kunst van Herentals heeft in Vorselaar een volwaardige lokale afdeling met de nodige
leerkrachten. Zo beschikt Vorselaar over een volwaardige tekenschool op eigen grondgebied.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Investeringen
Financiering

Actie: AC000181: A2: Lokalennood oplossen voor tekenlessen
A2: Lokalennood oplossen voor tekenlessen
Bij de toekomstige verbouwingen en nieuwbouw van de school wordt rekening gehouden met de behoefte van de
academie aan genoeg lokalen, zodat een volwaardig en kwalitatief aanbod aan tekenlessen gegarandeerd blijft.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000182: A3: Behoud en ondersteuning van de muziekschool
A3: Behoud en ondersteuning van de muziekschool
Het muziekonderwijs wordt georganiseerd door de stedelijke academie van Herentals. Vorselaar blijft dat mee
ondersteunen. Sinds vorig jaar heeft de muziekschool haar plek in het KVRi. De gemeente zorgt voor logistieke
ondersteuning en toezicht. We nemen extra acties om i.s.m. de Academies het deeltijds kunstonderwijs (muziek- en
tekenschool) te promoten bij jongeren, onder meer via promotie in de Info Vorselaar en via
kennismakingsinitiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 9.250 6.900 6.950 6.950 7.000 7.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -9.250 -6.900 -6.950 -6.950 -7.000 -7.000

Investeringen
Uitgaven 0 7.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -7.000 0 0 0 0

Financiering

Actieplan: AP000040: AP3: Sociale voordelen 0870 - Andere voordelen 0879
AP3: Zowel het gemeentelijk als het vrij onderwijs ondersteunen
We zijn als gemeentebestuur verplicht om een aantal sociale voordelen aan te bieden voor alle onderwijsnetten op ons
grondgebied.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.350 -8.350 -8.350 -8.350 -8.350 -8.350

Investeringen
Financiering

Actie: AC000183: A1: Sociale voordelen voor beide onderwijsnetten
A1: Sociale voordelen voor beide onderwijsnetten
De bijdragen voor middagtoezicht, de kosten van de toegangsprijs voor het zwembad van leerlingen lager onderwijs,
de milieulessen IOK, de Sinterklaasactie en subsidies aan de oudercomités blijven behouden. In het kader van het
middagtoezicht moet worden gewaakt over het steeds ter beschikking hebben van voldoende Wijk-werkers.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.350 -8.350 -8.350 -8.350 -8.350 -8.350

Investeringen
Financiering

Actie: AC000184: A2: Ondersteuning van beide onderwijsnetten
A2: Ondersteuning van beide onderwijsnetten
De gemeente zorgt dat beide onderwijsnetten steeds gebruik kunnen maken van de uitleendienst van de gemeente
en hun activiteiten / inschrijvingsdagen e.d. bekend kunnen maken via “Info Vorselaar” en andere
communicatiekanalen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000041: AP4: Ondersteunende diensten algemeen onderwijsbeleid 0889
AP4: Transparant en integraal flankerend onderwijsbeleid met focus op kinderen en jongeren met minder kansen
Het flankerend onderwijsbeleid is het geheel van acties die een gemeente voert om vanuit de lokale situatie en als
aanvulling op het Vlaamse onderwijsbeleid, in samenwerking met de lokale actoren onderwijsbeleid te ontwikkelen. Wij
willen dit beleid samen met alle onderwijspartners zo volledig mogelijk uitbouwen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 25.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -25.250 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Investeringen
Financiering

Actie: AC000185: A1: Controle op de leerplicht
A1: Controle op de leerplicht
Binnen het Lokaal Onderwijsplatform blijven we aandacht hebben voor de leerplicht. Het lokaal bestuur zal de
wijkagenten mee inzetten bij een probleem i.v.m. de leerplicht. Indien nodig zal ook een maatschappelijk werker van
het OCMW een huisbezoek brengen om de leer- of thuissituatie te bespreken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000186: A2: Spijbelgedrag voorkomen
A2: Spijbelgedrag voorkomen
Medewerkers van het OCMW worden betrokken bij het spijbelplan Neteland / Provincie Antwerpen. Er wordt extra
aandacht gegeven aan het schoolverzuim waar de ouders verantwoordelijk voor zijn (bv. voor en na schoolvakanties).
Binnen de regio Neteland zal een spijbelplan worden opgemaakt (cf. PLP 41).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 159 / 218



Actie: AC000187: A3: Ondersteuningsbeleid ter bevordering van deelname
kleuteronderwijs
A3: Ondersteuningsbeleid ter bevordering van deelname kleuteronderwijs
Kleuterparticipatie vergt bijkomende aandacht. Er worden afspraken gemaakt met de Landelijke Kinderopvang om
een overgang tussen opvang en onderwijs te verzachten. We werken ook met Speelbabbels (i.s.m. ISOM/Neteland)
waardoor kinderen jonger dan drie jaar gestimuleerd worden in hun sociale contacten en voorbereid worden op de
eerste kleuterklas. De Speelbabbels blijven behouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000188: A4: Gestructureerd overleg met lokale onderwijsactoren
A4: Gestructureerd overleg met lokale onderwijsactoren
Het onderwijsplatform met vertegenwoordigers van het vrij en het gemeentelijk kleuteronderwijs, het vrij en
gemeentelijk lager onderwijs, het vrij secundair onderwijs, de inrichtende macht van het vrij onderwijs in Vorselaar,
de hogeschool Thomas More en het gemeentebestuur komt een aantal keer per jaar samen. Het onderwijsplatform
wordt verder uitgebouwd als formeel overlegorgaan tussen het lokale bestuur en de lokale onderwijsactoren.
Inhoudelijke bespreking en invulling van het beleidsplan flankerend onderwijs is een vast punt op de agenda van het
onderwijsplatform. Afhankelijk van de te behandelen agenda kunnen vertegenwoordigers vanuit andere diensten
en/of bedrijfswereld worden betrokken. Onderwijsgerelateerde aspecten binnen de verschillende beleidsdomeinen
van de gemeente worden mee opgevolgd. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld allerlei initiatieven vanuit
vrijetijdsdiensten, OCMW, politie, enzovoort.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000189: A5: Op beleidsdomeinen die raakvlakken vertonen met het
onderwijs initiatieven organiseren en ond...
A5: Op beleidsdomeinen die raakvlakken vertonen met het onderwijs initiatieven organiseren en ondersteunen i.s.m.
onderwijspartners
Er zijn verschillende domeinen waarin het lokale bestuur samenwerking met en mogelijkheden voor samenwerking
ziet tussen onderwijs en andere partners zoals: cultuur, jeugd, sport, welzijn, … Binnen het onderwijsplatform, zowel
lokaal in Vorselaar als binnen het scholenplatform Neteland, kan die samenwerking worden uitgebreid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000190: A6: Bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren
A6: Bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren
We willen de scholen ondersteunen bij het realiseren van gelijke onderwijskansen en het voorkomen van
ongekwalificeerde uitstroom met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen. We bieden een
ondersteuningskader om probleemgedrag van jongeren te voorkomen (of verminderen). We trachten daarbij de
betrokkenheid van de ouders en van de omgeving van de jongeren te vergroten.

Arktos ondersteunt de gemeente in de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Arktos is een
professionele vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 12 tem 25 jaar. De ondersteuning
moet bijdragen tot goede initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. We willen de deskundigheid op
volgende terreinen bevorderen: maatschappelijk kwetsbare jongeren, projectmatig werken, actieve vorming,
methoden en werkvormen en begeleidershouding. Hierbij zullen we samenwerken met de onderwijspartners, het
CLB, de sociale dienst en de jeugd- en sportdienst. De ouders en de omgeving van de jongere hebben een
onmiskenbare functie in de opvoeding en de verdere levensloop van de jongere. Arktos zal een belangrijke rol blijven
spelen in dat beleid en trachten om de jongere terug op het goede pad te zetten.

Vorselaar bekijkt met de buurgemeenten of een plek kan worden gecreëerd waar jongeren nog meer zichzelf kunnen
zijn en kunnen uitwaaien. Die roep is alsmaar groter i.f.v. geestelijke gezondheid en jeugdhulp. We zoeken daarin een
intergemeentelijke samenwerking in de onmiddellijke buurt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 20.250 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.250 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Actie: AC000191: A7: Sociaal onderwijsbeleid met oog voor armoede en sociale
uitsluiting
A7: Sociaal onderwijsbeleid met oog voor armoede en sociale uitsluiting
In nauwe samenwerking en in overleg met de sociale dienst en welzijnsschakel ’t Kiertje bouwen we een sociaal
onderwijsbeleid met oog voor armoede en sociale uitsluiting. We organiseren i.s.m. Thomas More Hogeschool, Rode
Kruis en ISOM/Neteland huiswerkbegeleiding voor kinderen met minder kansen. We gebruiken de middelen die ons in
het kader van bestrijding kinderarmoede en het Kinderarmoedefonds ter beschikking gesteld worden ten volle.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000192: A8: Inzetten op levenslang leren
A8: Inzetten op levenslang leren
We organiseren in het lokaal dienstencentrum Sprankel! taal- en andere cursussen. De werking van Digidak
ondersteunen we financieel vanuit het OCMW. Deze werking wordt tevens vanuit het Wijk-werken en vanuit
vrijwilligers ondersteund. In het gemeentehuis, via het OCMW en het lokaal dienstencentrum Sprankel! verspreiden
we informatie over avondonderwijs, basiseducatie e.d. Mogelijk kan Vorselaar zich ook extra profileren als locatie
voor deeltijds avondonderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000193: A9: Promotie van Vorselaar als onderwijsgemeente
A9: Promotie van Vorselaar als onderwijsgemeente
We gaan Vorselaar echt promoten als een onderwijsgemeente. Dat doen we in de communicatie van de gemeente
(met een promotietekst, logo en een baseline) en met allerlei acties. We bieden ook ondersteuning aan de initiatieven
en acties vanuit de Thomas More Hogeschool. Er zal worden gewerkt aan mobiliteit (parkeren, openbaar vervoer
i.s.m. De Lijn), veilige schoolomgevingen en er worden ook impulsen gegeven om de huisvesting van studenten te
optimaliseren. Ook een eigen doopcharter en een uitgebreidere samenwerking met de studentenclub ‘Reprobatum’
staan op het programma.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Beleidsdoelstelling: BD000013: BD2: Vorselaar wil alle gezinnen, ongeacht hun
samenstelling, gelijkwaardige kansen bieden
BD2: Vorselaar wil alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling, gelijkwaardige kansen bieden
Vorselaar wil alle inwoners gelijkwaardige kansen bieden. In het bijzonder wordt daarbij gefocust op kinderen, senioren, personen
met een handicap en mensen met een armoede-ervaring.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 486.439 481.393 441.480 447.035 452.610 458.209

Ontvangsten 347.000 304.775 304.600 304.600 304.600 305.100

Saldo -139.439 -176.618 -136.880 -142.435 -148.010 -153.109

Investeringen
Uitgaven 20.462 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.462 0 0 0 0 0

Financiering

Actieplan: AP000042: AP1: Gezinshulp 0943
AP1: Dienst gezinszorg: dienstverlening op maat van de cliënt
Door de toenemende vergrijzing wordt de thuishulp steeds belangrijker. Vele senioren blijven graag zo lang mogelijk wonen
in de eigen vertrouwde woning. De dienst gezinszorg moet hierop inspelen en haar dienstverlening als dusdanig aanpassen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 163.718 164.982 122.606 123.796 125.000 126.228

Ontvangsten 58.525 23.000 22.825 22.825 22.825 22.825

Saldo -105.193 -141.982 -99.781 -100.971 -102.175 -103.403

Investeringen
Financiering

Actie: AC000194: A1: Optimale samenwerking tussen dienst gezinszorg, sociale dienst
en poetsdienst
A1: Optimale samenwerking tussen dienst gezinszorg, sociale dienst en poetsdienst
Deze samenwerking is van belang omdat al deze diensten een signaalfunctie hebben en complementair moeten
werken. Hierdoor kan de cliënt zo lang mogelijk in zijn thuissituatie blijven en kunnen gezinnen die het moeilijker
hebben, voldoende ondersteund worden in het dagelijks leven. Op deze manier kunnen zij vaardigheden aanleren die
hen helpen in het dagelijks leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 163.718 164.982 122.606 123.796 125.000 126.228

Ontvangsten 58.525 23.000 22.825 22.825 22.825 22.825

Saldo -105.193 -141.982 -99.781 -100.971 -102.175 -103.403

Investeringen
Financiering

Actie: AC000195: A2: Flexibel en op onregelmatige tijdstippen werken
A2: Flexibel en op onregelmatige tijdstippen werken
Het lokaal bestuur is op het vlak van de dienst gezinszorg afhankelijk van het samenwerkingsverband IVA Thuiszorg
Kempen. Er wordt overwogen om de werking van de dienst de komende jaren uit te breiden naar het werken op
onregelmatige tijdstippen. In het licht van de concurrentie met de private markt, kan alleen zo “maatwerk” worden
geleverd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000196: A3: Naambekendheid en het positief imago van de dienst gezinszorg
A3: Naambekendheid en het positief imago van de dienst gezinszorg
Onze inwoners zijn nog niet voldoende op de hoogte van deze dienstverlening. Over de inhoud van de functie van
verzorgende moeten we duidelijk blijven communiceren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000197: A4: Samenwerking met andere diensten in het kader van een
integrale gezinszorg
A4: Samenwerking met andere diensten in het kader van een integrale gezinszorg
De dienst gezinszorg zal deelnemen aan het multidisciplinair overleg dat wordt georganiseerd door verschillende
partners rond een cliëntsituatie. Alleen door zo te werken komen alle diensten op dezelfde lijn terecht met eenzelfde
doel voor ogen. Zo krijgt de cliënt een integrale zorg en hulp.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000043: AP2: Preventieve gezinsondersteuning 0944
AP2: Opvoedingsondersteuning
Kinderen vormen onze toekomst. Een vroege ondersteuning van ouders en kinderen is dus belangrijk. Wij moeten kunnen
antwoorden op opvoedingsvragen van de ouders.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.330 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.330 -3.805 -3.805 -3.805 -3.805 -3.805

Investeringen
Financiering

Actie: AC000198: A1: Samenwerking en specialisatie: meerwaarde voor sociale dienst,
BKO en cliënten
A1: Samenwerking en specialisatie: meerwaarde voor sociale dienst, BKO en cliënten
De buitenschoolse kinderopvang is een laagdrempelige plaats van waaruit problematische thuissituaties kunnen
worden gedetecteerd. Door samenwerking met het OCMW binnen de buitenschoolse kinderopvang kan hier vlotter
op ingespeeld worden. Zowel binnen het OCMW als binnen de buitenschoolse kinderopvang kan de expertise om op
vragen van ouders te beantwoorden nog vergroot worden. Dankzij vorming en intervisie kan deze deskundigheid
worden verhoogd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.330 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.330 -3.805 -3.805 -3.805 -3.805 -3.805

Investeringen
Financiering

Actie: AC000199: A2: Ruim aanbod inzake opvoedingsondersteuning
A2: Ruim aanbod inzake opvoedingsondersteuning
Samen met het OCMW, het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
(LOO) organiseren we laagdrempelige activiteiten die ondersteuning bieden bij de opvoeding van de kinderen. Hierin
kan ook het Lokaal Dienstencentrum een grote rol spelen.

Het Huis van het Kind vormt de rode draad in die opvoedingsondersteuning en wordt verder ondersteund.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000044: AP3: Kinderopvang 0945
AP3: Goede buitenschoolse kinderopvang
Ook goede opvang voor en na de schooluren is belangrijk. De gemeente zorgt voor goede buitenschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 318.391 312.606 315.069 319.434 323.805 328.176

Ontvangsten 288.475 281.775 281.775 281.775 281.775 282.275

Saldo -29.916 -30.831 -33.294 -37.659 -42.030 -45.901

Investeringen
Uitgaven 20.462 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.462 0 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000200: A1: Digitalisering van de kinderopvang
A1: Digitalisering van de kinderopvang
Een moderne buitenschoolse kinderopvang kan alleen efficiënt werken als hiervoor de nodige software beschikbaar is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 350 350 350 350 350 350

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -350 -350 -350 -350 -350 -350

Investeringen
Financiering

Actie: AC000201: A2: Kwaliteit verder ontwikkelen
A2: Kwaliteit verder ontwikkelen
Voor goede kinderopvang zijn gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers nodig. Hiervoor moet de functie
aantrekkelijk en uitdagend zijn. Voldoende vorming tijdens de loopbaan blijft een aandachtspunt. Een meerwaarde
binnen de werking over kwaliteit zien we in een nauwere samenwerking tussen buitenschoolse kinderopvang en de
sociale dienst. Daarnaast moet er leeftijdsgericht gewerkt worden.

In het kader van de subsidiedossiers en de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019 werd een
participatietraject (zoals omschreven in de omgevingsanalyse) doorlopen. De omgevingsanalyse, het strategisch
meerjarenplan en de actieplannen voor kinderopvang werden uitvoerig besproken in het lokaal overlegorgaan.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 318.041 312.256 314.719 319.084 323.455 327.826

Ontvangsten 288.475 281.775 281.775 281.775 281.775 282.275

Saldo -29.566 -30.481 -32.944 -37.309 -41.680 -45.551

Investeringen
Uitgaven 20.462 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.462 0 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000202: A3: Flexibel omgaan met beleid inzake aantal opvangplaatsen
A3: Flexibel omgaan met beleid inzake aantal opvangplaatsen
Om te kunnen blijven voorzien in een voldoende aantal opvangplaatsen, zowel voor 0 tot 3-jarigen als voor de
buitenschoolse kinderopvang zal de zogenaamde “web- en nestfunctie” verder uitgebouwd worden. We organiseren -
in de mate van het mogelijke - verder de verplaatsingen van en naar hobby’s, kampen, enz.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000203: A4: Samenwerking tussen BKO, sociale dienst en onderwijs inzake
maatschappelijk kwetsbare jongeren/-
A4: Samenwerking tussen BKO, sociale dienst en onderwijs inzake maatschappelijk kwetsbare jongeren/-situaties
We willen meer structureel samenwerken met alle onderwijspartners en de sociale dienst om problematische
thuissituaties beter te kunnen aanpakken en te kunnen voldoen aan integrale en zo inclusief mogelijke kinderopvang.
Ook het nieuwe jeugdwelzijnsoverleg kan hieraan bijdragen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000204: A5: Extra kansen voor kinderopvang op nieuwe kinder- en
jongerencampus
A5: Extra kansen voor kinderopvang op nieuwe kinder- en jongerencampus
Het project waarbij school en jeugdcentrum worden vervangen door een nieuw project waarbij multifunctioneel
gebruik van binnen- en buitenruimtes voorop staat, biedt ook extra kansen voor de kinderopvang. De buitenruimte
kan uitgebreid worden, er kan flexibeler omgesprongen worden met binnenruimtes en er kan een beter te
verduisteren ruimte komen voor de middagslapers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000045: AP4: Kinderopvang 0945
AP4: Coördinerende rol inzake kinderopvang
Als neutrale partner neemt het lokaal bestuur in samenwerking met het Lokaal Overleg Kinderopvang en Neteland Welzijn
de coördinatie van opvangmogelijkheden in Vorselaar op zich.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000205: A1: Coördinatie van opvangmogelijkheden in de gemeente
A1: Coördinatie van opvangmogelijkheden in de gemeente
De gemeente heeft zicht op het aantal opvangplaatsen op haar grondgebied en stimuleert en ondersteunt partners bij
tekorten. De gemeente verzorgt het netwerk van alle opvangpartners binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang en
ondersteunt deze adviesraad. Inwoners worden geïnformeerd over het totale aanbod in de gemeente.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000206: A2: Nauwe samenwerking met ISOM / Neteland voor het “Lokaal
Loket”
A2: Nauwe samenwerking met ISOM / Neteland voor het “Lokaal Loket”
Het Lokaal Loket Kinderopvang wordt uitgebouwd in samenwerking met het Huis van het Kind Middenkempen en
Neteland - Welzijn & Zorg. We willen op deze manier de opvangvragen centraliseren, de gebruikers informeren en
drempels naar de opvang verlagen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000207: A3: Uitwerking van nieuw decreet schoolgaande kinderen
A3: Uitwerking van nieuw decreet schoolgaande kinderen
Het volledige aanbod wordt in kaart gebracht om het lokale en regionale opvang- en vrijetijdsaanbod te bundelen en
op elkaar af te stemmen. Dat gebeurt conform de voorschriften in het decreet. Er worden waar mogelijk nieuwe
samenwerkingen opgestart met de diensten vrije tijd, onderwijs- en andere partners.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Beleidsdoelstelling: BD000014: BD3: Het sociaal beleid blijft laagdrempelig en
toegankelijk voor iedere burger in Vorselaar en i...
BD3: Het sociaal beleid blijft laagdrempelig en toegankelijk voor iedere burger in Vorselaar en in het bijzonder voor groepen met
specifieke behoeften
Sociaal beleid blijft een prioriteit voor het lokaal bestuur. Gemeente en OCMW werken al jaren geïntegreerd en voeren één
integraal welzijnsbeleid. Door de vele uitdagingen, onder meer inzake vergrijzing, vereenzaming en (kinder)armoede, blijft dat de
komende jaren een prioriteit voor Vorselaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.679.295 1.852.289 1.860.520 1.876.919 1.892.882 1.904.535

Ontvangsten 1.083.757 948.015 948.590 950.640 950.465 952.790

Saldo -595.538 -904.274 -911.930 -926.279 -942.417 -951.745

Investeringen
Uitgaven 384.000 50.000 0 0 0 0

Ontvangsten 325.090 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090

Saldo -58.910 -24.910 25.090 25.090 25.090 25.090

Financiering

Actieplan: AP000046: AP1: Sociale bijstand 0900 - 0904 - 0905 - 0959
AP1: Sociale dienst: aandacht voor groepen met specifieke behoeften en noden
De sociale dienst heeft zich de laatste jaren ten volle gericht op zijn kernopdracht, nl. de nodige integrale hulpverlening
bieden aan kansengroepen binnen Vorselaar. Het integraal werken is de afgelopen jaren een vernieuwing geweest binnen
de dienst en is de volgende jaren nog aan uitbreiding en verdieping toe. Hierbij is samenwerking met interne en externe
diensten op verschillende beleidsdomeinen en met verschillende sectoren van groot belang. De sociale dienst staat er voor
de kansengroepen maar uiteraard is iedere burger met zijn welzijnsvragen welkom.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.089.695 1.208.407 1.209.885 1.220.014 1.228.680 1.236.463

Ontvangsten 595.665 506.425 506.675 506.675 506.675 506.675

Saldo -494.030 -701.982 -703.210 -713.339 -722.005 -729.788

Investeringen
Financiering

Actie: AC000208: A1: Verdere optimalisering van het activeringsbeleid
A1: Verdere optimalisering van het activeringsbeleid
Het tewerkstellingsbeleid wordt nog meer omgevormd naar een activeringsbeleid. Enkel door activering kan worden
gewerkt aan de zelfredzaamheid van de cliënt. We moeten ons duidelijk richten naar de meest zwakke groep. De
sterkere cliënten vinden hun weg via toepassing van art. 60 en Wijk-werken. In dit kader is de heroriëntering van de
dienst tewerkstelling binnen ISOM/Neteland naar een activeringsdienst een noodzaak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 103.120 160.535 160.535 160.535 160.535 160.535

Ontvangsten 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500

Saldo -15.620 -73.035 -73.035 -73.035 -73.035 -73.035

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000209: A2: Verdere professionalisering van de dienstverlening
A2: Verdere professionalisering van de dienstverlening
Via ”empowerment” en grotere betrokkenheid van de cliënten begeleiden we de cliënt verder integraal op alle
levensdomeinen naar een grotere zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De sociale dienst evolueerde op erg korte tijd
naar een meer integrale hulpverlening, maar deze werkwijze moet nog verder evolueren naar concrete
begeleidingsplannen, formeel en informeel cliëntoverleg. Een dergelijke aanpak van dossiers is erg arbeidsintensief.

Om versnippering te vermijden, gaat Vlaanderen de lokale besturen ondersteunen om via één lokale gezinscoach een
intensieve begeleiding op maat te voorzien. Die coach moet gezinnen op alle vlakken vooruithelpen. In de eerste
plaats komen de lokale gezinscoaches er voor de meest kwetsbare gezinnen die kampen met verschillende
problemen, maar ze kunnen ook helpen voorkomen dat gezinnen in dergelijke situaties terechtkomen. We bekijken of
we dat model ook kunnen gebruiken in de dienstverlening van de sociale dienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 370.435 395.295 386.795 389.295 389.795 389.795

Ontvangsten 408.085 326.545 326.545 326.545 326.545 326.545

Saldo 37.650 -68.750 -60.250 -62.750 -63.250 -63.250

Investeringen
Financiering

Actie: AC000210: A3: Meer efficiëntie binnen de sociale dienst
A3: Meer efficiëntie binnen de sociale dienst
We werken verder aan een sociale dienst met een goede structuur en aan een goede transparantie van de dossiers.
We doen dit o.a. via het opstellen van draaiboeken voor dossiers leefloon en schuldbemiddeling. De software werd de
laatste jaren uitgebreid op vlak van het sociaal onderzoek, de komende periode zal deze verder uitgebreid worden
voor de financiële begeleidingsplannen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 540.975 562.172 570.115 577.469 585.635 593.418

Ontvangsten 75.780 76.010 76.260 76.260 76.260 76.260

Saldo -465.195 -486.162 -493.855 -501.209 -509.375 -517.158

Investeringen
Financiering

Actie: AC000211: A4: Meer sociale dienst “aan huis"
A4: Meer sociale dienst “aan huis"
Mensen worden nog meer binnen hun eigen leefwereld benaderd: huisbezoeken, begeleiden van de cliënt bij
verplaatsingen, … Kortom: we moeten streven naar een begeleiding op maat en gaan “outreachend” te werk (we
stappen naar de cliënt toe).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000212: A5: Bestaande en nieuwe samenwerkingen, intern & extern
A5: Bestaande en nieuwe samenwerkingen, intern & extern
De samenwerking met externe diensten moet zeker behouden worden zodat het OCMW bepaalde vormen van
dienstverlening kan aanbieden (ISOM, Neteland, Welzijnszorg Kempen). Hierdoor kunnen nieuwe samenwerkingen
ontstaan. Evaluatie is steeds nodig. Intern kan de samenwerking met bepaalde diensten nog worden verbeterd. Zo zal
worden gewerkt aan het “Geïntegreerd Breed Onthaal”, het Drugspreventiebeleid en de ondersteuning van ’t Kader.
Er wordt ook verder samengewerkt met de beleidsgroep van ’t Kiertje. Specifiek op het vlak van het Geïntegreerd
Breed Onthaal (GBO) wordt via het samenwerkingsverband Neteland – Welzijn & Zorg (ISOM) een subsidieaanvraag
ingediend waarbij men zich in de eerste plaats gaat richten op mensen met een verslavingsproblematiek in de brede
zin van het woord. Samen met de lokale besturen nemen ook het CAW en de diensten voor maatschappelijk werk van
De Voorzorg, Christelijke en Liberale Mutualiteit, het Onafhankelijk Ziekenfonds en het Vlaams Neutraal Ziekenfonds
deel aan dit initiatief.

Binnen het GBO zal worden gewerkt aan:
-een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een
samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal;
-het faciliteren van basiswerkers in hun samenwerking en het eenduidig aansturen om gemeenschappelijke
werkingsprincipes te realiseren;
-de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het
samenwerkingsverband GBO;
-het delen van expertise;
-concrete en proactieve acties opgezet om de doelgroep te bereiken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 48.545 51.015 53.050 53.050 53.050 53.050

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -48.545 -51.015 -53.050 -53.050 -53.050 -53.050

Investeringen
Financiering

Actie: AC000213: A6: Kansengroepen aan het maatschappelijk leven laten deelnemen
met bijzondere aandacht voor kind...
A6: Kansengroepen aan het maatschappelijk leven laten deelnemen met bijzondere aandacht voor kinderen
We zorgen voor een optimale benutting van het Fonds voor Participatie en Sociale activering en werken aan een
verdere uitbouw van het Kinderarmoedefonds. Het lokaal bestuur gaat een duurzame samenwerking aan met het
Feestvarken. Daardoor kunnen kinderen in gezinnen met minder middelen ook rekenen op een cadeau op hun
verjaardag.

De sociale kruidenier wordt verder ontwikkeld en de Welzijnsschakel ’t Kiertje zal vanuit het lokaal bestuur verder
ondersteund worden, waarbij er ook bijzondere aandacht gaat naar de beleidsgroep om de kansengroep zo veel
mogelijk aan het sociale beleid te laten deelnemen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 25.380 38.150 38.150 38.425 38.425 38.425

Ontvangsten 24.300 16.370 16.370 16.370 16.370 16.370

Saldo -1.080 -21.780 -21.780 -22.055 -22.055 -22.055

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000214: A7: Ondersteunen van doelgroepen die ongelijke kansen krijgen
A7: Ondersteunen van doelgroepen die ongelijke kansen krijgen
Op verschillende vlakken gaat aandacht naar de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare personen. We
stimuleren een sportaanbod voor mensen met een handicap (G-sport), vanuit Neteland wordt die werking de
komende periode versterkt.

Daarnaast wordt voldoende aandacht besteed aan ondersteuning inzake palliatieve zorgen en blijft de subsidie aan
ISPAHAN behouden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000047: AP2: Sociale bijstand 0902 - 0903
AP2: Aandacht voor toenemende diversiteit, in het bijzonder voor haar burgers met een allochtone achtergrond
Het lokaal bestuur zorgt er voor dat deze bevolkingsgroep op de diverse levensdomeinen de kans krijgt om optimaal binnen
de dorpsgemeenschap te integreren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 88.975 93.290 93.966 94.546 95.178 95.723

Ontvangsten 116.125 97.625 97.625 97.625 97.625 97.625

Saldo 27.150 4.335 3.659 3.079 2.447 1.902

Investeringen
Financiering

Actie: AC000215: A1: Ondersteuning voor medewerkers om allochtonen goed op te
vangen
A1: Ondersteuning voor medewerkers om allochtonen goed op te vangen
De medewerkers ontwikkelen voldoende vaardigheden in de omgang en de communicatie met anderstaligen. Vanuit
het lokaal bestuur wordt gewerkt aan een onthaalbeleid, aan het informatie kunnen verstrekken - zowel mondeling
als schriftelijk - in duidelijke en begrijpelijke taal.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000216: A2: Integratie bevorderen door deelname en organisatie van
activiteiten
A2: Integratie bevorderen door deelname en organisatie van activiteiten
We organiseren laagdrempelige activiteiten voor anderstaligen waarbij zij gestimuleerd worden om Nederlands te
leren en te spreken / oefenen en stimuleren hen om deel te nemen aan activiteiten van lokale verenigingen. Via deze
weg heeft inburgering in de lokale gemeenschap de meeste kansen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 88.975 93.290 93.966 94.546 95.178 95.723

Ontvangsten 116.125 97.625 97.625 97.625 97.625 97.625

Saldo 27.150 4.335 3.659 3.079 2.447 1.902

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000048: AP3: Sociale bijstand 0900
AP3: Extra ondersteuning voor mensen met een verhoogde zorg en hun mantelzorgers
De vergrijzing kan niet enkel het hoofd geboden worden door de lokale besturen en de klassieke zorgverstrekkers.
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Mantelzorg en ook buurtzorg is daarin essentieel. Mantelzorgers verdienen erkenning en steun vanuit het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -30.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

Investeringen
Financiering

Actie: AC000217: A1: Voldoende ondersteuning van en communicatie met
mantelzorger
A1: Voldoende ondersteuning van en communicatie met mantelzorger
De mantelzorgpremie blijft behouden en er zal worden nagegaan of een socio-pedagogische toelage kan worden
ingevoerd. Op die manier kan iedere zorgbehoevende bevolkingsgroep, van kind tot volwassene, een extra
ondersteuning ontvangen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -30.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000049: AP4: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0911
AP4: Mensen met een beperking en die niet of beperkt mobiel zijn, helpen naar een grotere mobiliteit
Mensen met een beperking participeren minder aan de samenleving, vaak door de afhankelijkheid of verminderde
mogelijkheden inzake mobiliteit. We blijven extra inzetten op die mobiliteit en clusteren de bestaande dienstverlening met
de MinderMobielenCentrale.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 2.010 2.050 2.050 2.100 2.100 2.100

Ontvangsten 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Saldo -810 -850 -850 -900 -900 -900

Investeringen
Financiering

Actie: AC000218: A1: Behouden van de bestaande dienstverlening
A1: Behouden van de bestaande dienstverlening
We zijn aangesloten bij de regionale werking van de Rolmobiel waarop inwoners met een beperkte mobiliteit een
beroep kunnen doen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.200 1.200 1.200 1.250 1.250 1.250

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.200 -1.200 -1.200 -1.250 -1.250 -1.250

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000219: A2: Eigen busje om de meest kwetsbare groepen te bereiken
A2: Eigen busje om de meest kwetsbare groepen te bereiken
Het OCMW beschikt over een busje met rolstoelfunctie. Dit wordt verder ingezet, voornamelijk om de meest
kwetsbare en minder mobiele mensen te vervoeren van en naar het dienstencentrum. Op regelmatige tijdstippen
wordt bekendheid gegeven aan deze dienstverlening.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000220: A3: Lokaal bestuur organiseert de MinderMobielenCentrale
A3: Lokaal bestuur organiseert de MinderMobielenCentrale
Het lokaal bestuur neemt vanaf 2020 zelf de werking van de MinderMobielenCentrale over en zorgt voor voldoende
personeel.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 810 850 850 850 850 850

Ontvangsten 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Saldo 390 350 350 350 350 350

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000050: AP5: Sociale huisvesting 0930
AP5: Lokaal woonbeleid op het vlak van sociaal betaalbare en aanvaardbare huurwoningen
Het lokaal bestuur behoudt voldoende aandacht voor sociale huisvesting en het lokale woonbeleid dat hiermee
samenhangt. Het lokale woonbeleid van het lokaal bestuur wordt uitgebreid toegelicht onder het beleidsdomein “ruimte,
omgeving en infrastructuur” (5.1).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 30.865 28.920 30.535 30.640 30.890 30.995

Ontvangsten 24.125 31.925 32.250 32.300 32.125 32.450

Saldo -6.740 3.005 1.715 1.660 1.235 1.455

Investeringen
Uitgaven 384.000 50.000 0 0 0 0

Ontvangsten 300.000 0 0 0 0 0

Saldo -84.000 -50.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000221: A1: Sociaal Verhuurkantoor ISOM mee blijven ontwikkelen
A1: Sociaal Verhuurkantoor ISOM mee blijven ontwikkelen
Nog te weinig eigenaars zijn zich bewust van de mogelijkheden om via het SVK ISOM een onroerend goed te verhuren.
We moeten hierover dus beter communiceren en/of infomomenten organiseren. De Vlaamse regering besliste ook
principieel tot een reorganisatie daarvan in de toekomst. Wij willen die evolutie zelf sturen in de regio.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000222: A2: Lokaal woonbeleid faciliteren
A2: Lokaal woonbeleid faciliteren
Wij blijven deelnemen aan het lokaal woonbeleid om zo een sociaal woonbeleid te realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000223: A3: Actief sociaal woonbeleid en zorg voor sociale woningen
A3: Actief sociaal woonbeleid en zorg voor sociale woningen
Het bestuur werkt nauw samen met de huisvestingsmaatschappijen om zo een voldoende aanbod op maat van
Vorselaar na te streven. Het bestuur blijft zijn sociale woningen goed onderhouden. Tevens blijven we verder voorzien
in noodopvang en behouden we de samenwerking in het kader van de Wooncel.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 30.865 28.920 30.535 30.640 30.890 30.995

Ontvangsten 24.125 31.925 32.250 32.300 32.125 32.450

Saldo -6.740 3.005 1.715 1.660 1.235 1.455

Investeringen
Uitgaven 384.000 50.000 0 0 0 0

Ontvangsten 300.000 0 0 0 0 0

Saldo -84.000 -50.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000224: A4: Alternatieve woonvormen
A4: Alternatieve woonvormen
Zie ook de visie in het gedeelte “ruimtelijke ordening/wonen”. Het bestuur creëert ook zelf een strategische visie op
de woonbehoeften van senioren en hulpbehoevenden in de toekomst. Het diensten- en ontmoetingscentrum kan
daarin een belangrijke rol spelen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000051: AP6: Overige verrichtingen betreffende ouderen 0959
AP6: Seniorenbeleid
Vorselaar organiseerde de vorige legislatuur een ouderenbehoeftenonderzoek. De resultaten daarvan waren een stimulans
om nog meer in te zetten op een echt seniorenbeleid. Onder meer het welzijnsplatform, OKRA en Lokaal DienstenCentrum
(LDC) Sprankel! zijn daarin belangrijke partners. Vanuit de sociale dienst wordt een maatschappelijk medewerker ingezet om
ook huisbezoeken te organiseren en acties op te zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000225: A1: Meer gecoördineerd seniorenbeleid
A1: Meer gecoördineerd seniorenbeleid
Naar aanleiding van het ouderenbehoefteonderzoek werd een seniorenbeleidsplan opgemaakt. Het lokaal bestuur
maakt nu werk van de uitrol van dit beleidsplan. Door de aanwerving van een halftijds maatschappelijk werker kan
rond dit thema meer expertise rond opgebouwd worden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000226: A2: Activiteiten en acties op maat van senior
A2: Activiteiten en acties op maat van senior
De maatschappelijk werker die zich specifiek richt naar seniorenbeleid zet aangepaste acties ter ondersteuning van de
senior op, bijvoorbeeld in samenwerking met het dienstencentrum.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000227: A3: Dienstverlening voor senior behouden
A3: Dienstverlening voor senior behouden
De dienstverlening zoals thuiszorg, poetsdienst, mantelzorgtoelage, … wordt behouden zodat de senior in staat zo
lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000052: AP7: Dienstencentra 0951 - Assistentiewoningen 0952
AP7: Lokaal dienstencentrum als neutrale draaischijf van het gemeenschapsleven en het vrijwilligersbeleid
Zowel het gemeenschapsleven als het werken met vrijwilligers zijn belangrijke troeven in het opzetten van sociale
netwerken voor onze inwoners. Het dienstencentrum Sprankel! is de plaats bij uitstek om dit alles vanuit een centrale
aansturing verder te blijven organiseren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 358.244 457.474 461.641 466.874 472.988 478.110

Ontvangsten 276.717 294.715 294.715 296.715 296.715 298.715

Saldo -81.527 -162.759 -166.926 -170.159 -176.273 -179.395

Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090

Saldo 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090

Financiering

Actie: AC000228: A1: Werking dienstencentrum heroriënteren en nog meer richten op
buurtwerking
A1: Werking dienstencentrum heroriënteren en nog meer richten op buurtwerking
Het lokaal dienstencentrum organiseert enerzijds een veelheid aan activiteiten, dorpsrestaurant en is het
aanspreekpunt voor de bewoners van de serviceflats, de vrijwilligers en de gebruikers / bezoekers en werkte,
anderzijds, de afgelopen jaren reeds veel rond buurtwerking. O.a. het Zorg Informatie Netwerk van de Veldstraat was
een succes. Er zal worden nagegaan hoe dit concept naar andere buurten kan worden uitgerold. Dit alles kadert in de
heroriëntatie van het LDC in het kader van het nieuwe Woonzorgdecreet waarbij het accent meer zal worden gelegd
op buurtgerichte zorg.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 164.439 266.584 268.376 271.409 274.803 277.560

Ontvangsten 89.717 105.465 105.465 105.465 105.465 105.465

Saldo -74.722 -161.119 -162.911 -165.944 -169.338 -172.095

Investeringen
Financiering

Actie: AC000229: A2: Samenwerking met dienstencentrum voor aangepast vervoer
A2: Samenwerking met dienstencentrum voor aangepast vervoer
Nog steeds zijn er bewoners die niet mobiel genoeg zijn om zich naar het LDC te verplaatsen. Sprankel! blijft zich
inspannen om bij deze mensen het aanbod van de liftbus bekend te maken zodat zij de verplaatsing naar het
dienstencentrum kunnen maken en samen met anderen een maaltijd kunnen nuttigen of een activiteit kunnen
bijwonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000230: A3: Serviceflats gaandeweg omvormen tot assistentiewoningen
A3: Serviceflats gaandeweg omvormen tot assistentiewoningen
Hoewel Vorselaar de eerste jaren nog niet verplicht is om over te schakelen naar assistentiewoningen, wordt hier toch
al aan gewerkt om tegemoet te komen aan de stijgende zorgbehoevendheid van de bewoners.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 193.805 190.890 193.265 195.465 198.185 200.550

Ontvangsten 187.000 189.250 189.250 191.250 191.250 193.250

Saldo -6.805 -1.640 -4.015 -4.215 -6.935 -7.300

Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090

Saldo 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090 25.090

Financiering

Actieplan: AP000053: AP8: Sociale bijstand 0900
AP8: Vrijwilligersbeleid professioneel uitbouwen en verfijnen
Het lokaal bestuur kan rekenen op de inzet van veel vrijwilligers, onder meer in dienstencentrum Sprankel! Niet alleen voor
onze eigen vrijwilligers maar ook daarbuiten is er nood aan een consequent maar ook sterk ondersteunend
vrijwilligersbeleid.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000231: A1: Vrijwilligersbeleid uitrollen in volledig lokaal bestuur
A1: Vrijwilligersbeleid uitrollen in volledig lokaal bestuur
Het vrijwilligersbeleid wordt één vrijwilligersbeleid voor zowel gemeente als OCMW, met name één vrijwilligersbeleid
voor het volledige lokale bestuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000232: A2: Vrijwilligersbeleid versterken
A2: Vrijwilligersbeleid versterken
In samenwerking met de coördinator vrijwilligerswerking van ISOM/Neteland zal het vrijwilligersbeleid worden
behouden en verfijnd. Intergemeentelijk wordt gezocht naar een mogelijkheid om het beheer van vrijwilligers beter te
organiseren. In het vrijwilligersbeleid zelf trachten we vooral de medioren en jonge senioren extra te bereiken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000054: AP9: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 0989
AP9: Preventief gezondheidsbeleid
Gezond door het leven gaan is een steeds belangrijker gegeven in onze maatschappij. Dit geldt voor iedere inwoner
ongeacht zijn leeftijd. Het is van belang dat verschillende preventieve acties op touw worden gezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.141 4.110 4.110 4.110 4.110 1.900

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.141 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -1.900

Investeringen
Financiering

Actie: AC000233: A1: Vanuit het lokaal dienstencentrum verder werken aan een
preventief gezondheidsbeleid en buurt...
A1: Vanuit het lokaal dienstencentrum verder werken aan een preventief gezondheidsbeleid en buurtgericht werken
In samenwerking met LOGO Kempen zullen we acties op vlak van gezondheid opzetten binnen het lokaal
dienstencentrum. Het dienstencentrum kent immers reeds een groot aantal bezoekers en is laagdrempelig. We
stappen ook mee in het nieuwe lokaal gezondheidspreventiebeleid van de Vlaamse overheid en overleggen met de
Kempense buurgemeenten, het CGG, het CAW en LOGO Kempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.141 4.110 4.110 4.110 4.110 1.900

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.141 -4.110 -4.110 -4.110 -4.110 -1.900

Investeringen
Financiering

Actie: AC000234: A2: I.s.m. ISOM/Neteland deelnemen aan uitwerking van
eerstelijnszorgregio voor een (preventief) ...
A2: I.s.m. ISOM/Neteland deelnemen aan uitwerking van eerstelijnszorgregio voor een (preventief) gezondheidsbeleid
In samenwerking met ISOM / Neteland zal het lokaal bestuur vertegenwoordigd zijn in de eerstelijnszorgregio om hier
de komende periode mee vorm aan te geven. Diensten en bestuurders volgen die eerstelijnszorgregio actief mee op.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000055: AP10 Maaltijdbedeling 0946
AP10: Goede warme maaltijden voor inwoners die daar zelf niet meer voor kunnen zorgen
Het zorgen voor een gezonde warme maaltijd voor inwoners, ongeacht hun leeftijd, die niet zelf kunnen instaan voor de
dagelijkse maaltijd, kadert volledig in onze visie rond de werking van de dienst gezinszorg en onze visie rond het preventief
gezondheidsbeleid en de integrale hulpverlening.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2025

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) 174 / 218



2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 53.095 0 0 0 0 0

Ontvangsten 52.000 0 0 0 0 0

Saldo -1.095 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Actie: AC000235: A1: Behouden van aanbod
A1: Behouden van aanbod
Het OCMW organiseert het aanbod van warme maaltijden. Dat wil niet zeggen dat het OCMW de maaltijden ook zelf
moet rondbrengen. Daarover worden met kandidaat-leveranciers de mogelijkheden bekeken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 53.095 0 0 0 0 0

Ontvangsten 52.000 0 0 0 0 0

Saldo -1.095 0 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Actie: AC000236: A2: Bewaken van kwaliteit maaltijden
A2: Bewaken van kwaliteit maaltijden
Om deze kwaliteit te garanderen gaan we tevredenheidsmetingen uitvoeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000056: AP11: Poetsdienst 0948
AP11: Poetsdienst OCMW ter ondersteuning van de meest behoeftige in zijn thuissituatie
De poetsdienst zorgt mee voor ondersteuning in de gezinnen waar dit nodig is en staat de dienst gezinszorg bij in de
uitvoering van poetstaken. Ook de poetsdienst kadert in de visie om de senior zo lang mogelijk thuis te laten wonen, maar
ook in de visie van integrale hulpverlening.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 22.270 23.038 23.333 23.635 23.936 24.244

Ontvangsten 17.925 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125

Saldo -4.345 -6.913 -7.208 -7.510 -7.811 -8.119

Investeringen
Financiering

Actie: AC000237: A1: Behoud van bestaande aanbod
A1: Behoud van bestaande aanbod
De poetsdienst van het OCMW heeft een duidelijke signaalfunctie in problematische situaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 22.270 23.038 23.333 23.635 23.936 24.244

Ontvangsten 17.925 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125

Saldo -4.345 -6.913 -7.208 -7.510 -7.811 -8.119

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000238: A2: Samenwerking poetsdienst, gezinszorg en sociale dienst
verstevigen
A2: Samenwerking poetsdienst, gezinszorg en sociale dienst verstevigen
Gezinszorg en poetsdienst zijn elkaar aanvullende diensten. De poetsdienst staat in voor het onderhoud van de
woning, de gezinszorg richt zich op ondersteuning van de cliënt zelf. Complementair werken kan ervoor zorgen dat de
cliënt langer in zijn vertrouwde thuissituatie blijft. Tevens moet de samenwerking tussen de poetsdienst en sociale
dienst te worden uitgebreid in het kader van het integraal werken en de ondersteuning van de cliënt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000015: BD4: Vorselaar wil een gemeente zijn waarin solidariteit
een nog grotere plaats kan innemen
BD4: Vorselaar wil een gemeente zijn waarin solidariteit een nog grotere plaats kan innemen
De ongelijkheid tussen Noord en Zuid is een grote problematiek in onze huidige maatschappij. Onze huidige
consumptiemaatschappij versterkt die ongelijkheid alleen maar en heeft een rechtstreekse invloed op lonen,
werkomstandigheden, klimaatverandering, ... aan de andere kant van de wereld. Als lokaal bestuur is onze invloed beperkt maar
we kunnen onze inwoners sensibiliseren door deze ongelijkheid in de kijker te zetten. Als iedereen zich daar bewust van is en zich
erom bekommert kan het proces van gelijkheid versneld worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 35.098 35.575 36.006 36.441 36.892 37.352

Ontvangsten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo -34.098 -34.575 -35.006 -35.441 -35.892 -36.352

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000057: AP1: Hulp aan het buitenland 0160
AP1: Inwoners van Vorselaar bewust maken van de mondiale uitdagingen via acties voor verschillende doelgroepen met
specifieke aandacht voor Fair Trade en duurzame ontwikkeling
Zowel binnen onze eigen gemeente als ver buiten haar grenzen zijn er heel wat samenlevingsproblemen en is niet iedereen
even gewapend tegen maatschappelijke moeilijkheden of obstakels. Vorselaar wil opkomen voor deze kwetsbaren door een
breed sociaal beleid te voeren. Daarnaast wil de gemeente haar inwoners bewust maken van solidariteit en mondiaal beleid,
samen met organisaties die bezig zijn met deze problematiek. Het beleid rond solidariteit en mondiaal beleid bestond vooral
uit subsidies en enkele interne acties rond Fair Trade. Sinds de voorbije legislatuur werd volop ingezet op deze thema’s:
ondersteuning bieden aan middenveld, de jeugd betrekken door samenwerking met de scholengemeenschap, andere
doelgroepen bereiken via o.a. het lokaal dienstencentrum en Fair Trade / duurzame ontwikkeling in de kijker blijven zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 35.098 35.575 36.006 36.441 36.892 37.352

Ontvangsten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo -34.098 -34.575 -35.006 -35.441 -35.892 -36.352

Investeringen
Financiering

Actie: AC000239: A1: Het mondiaal beleid aanpassen aan de huidige werking van de
maatschappij
A1: Het mondiaal beleid aanpassen aan de huidige werking van de maatschappij
Het mondiale beleid binnen Vorselaar heeft nood aan een frisse en aangepaste kijk op haar werking.  De huidige
kerngroep is een groep met veel ervaring. Deze zal opnieuw worden samengebracht om van daaruit te werken aan
een nieuwe visie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000240: A2: Jaarlijks evenement en themaweek rond de Noord-
Zuidproblematiek in samenwerking met scholenge...
A2: Jaarlijks evenement en themaweek rond de Noord-Zuidproblematiek in samenwerking met scholengemeenschap
Het aantal kinderen en jongeren dat school loopt in Vorselaar is in vergelijking met ander gemeenten veel groter.
Naast de twee basisscholen zijn er ook een grote secundaire school en een hogeschool gevestigd in de gemeente.
Door vanaf 2014 een samenwerking op te starten tussen de scholen en coördinatie en ondersteuning vanuit de
gemeente konden krachten gebundeld worden om tot een groter bereik en meer ruchtbaarheid te komen.
Automatisch bereiken we zo ouders, grootouders en mensen die op één of andere manier betrokken zijn bij het
Vorselaarse onderwijslandschap. Waar vroeger kleine acties los van elkaar bestonden, wordt er nu werk gemaakt van
één groot gezamenlijk project met de scholengemeenschap waarvan de gemeente trekker is. De bedoeling is om een
themaweek aan een internationaal evenement te koppelen waarin alle scholen ondergedompeld worden in de
mondiale problematiek. Een combinatie van workshops, lezingen, voorstellingen, optredens, lessenpakketten,
praktijkervaringen, … zorgen ervoor dat de kijk van kinderen en jongeren op de wereld verbreed wordt. Ook andere
partners zoals het lokaal dienstencentrum, de bibliotheek, … worden bij deze week betrokken om ook andere
doelgroepen te bereiken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000241: A3: Titel van Fair Trade Gemeente behouden en verder uitwerken
A3: Titel van Fair Trade Gemeente behouden en verder uitwerken
Vorselaar is er trots op bij de eerste Fair Trade Gemeenten te horen. We willen een pioniersrol blijven vervullen en
dus willen we deze titel behouden, Fair Trade verder onder de aandacht van de inwoners brengen en hen nog meer
betrekken bij de uitwerking ervan. We blijven Fair Trade koffie, fruitsap en wijn verbruiken en geven nieuws rond Fair
Trade een plaats in onze communicatiekanalen. De gemeente bekijkt ook waar ze dit extra in de kijker kan zetten
binnen de dienstverlening. Trouwers en jubilarissen ontvangen een Fair Trademand. Daarnaast wil de gemeente
bedrijven blijven stimuleren om Fair Trade producten te gebruiken en/of verkopen en organisatoren van
evenementen aanmoedigen om dat ook te doen om zo hun evenement duurzamer te maken. Het lokaal
dienstencentrum serveert jaarlijks een Fair Trade maaltijd. Dit alles wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het
adviesorgaan en de trekkersgroep Fair Trade Gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 30.398 30.875 31.306 31.741 32.192 32.652

Ontvangsten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo -29.398 -29.875 -30.306 -30.741 -31.192 -31.652

Investeringen
Financiering

Actie: AC000242: A4: Gemeentepersoneel gevoelig maken voor de Noord-
Zuidproblematiek via verschillende sensibilise...
A4: Gemeentepersoneel gevoelig maken voor de Noord-Zuidproblematiek via verschillende sensibiliseringsacties
Het uithangbord van de gemeente is het personeel. Om als gemeente het goede voorbeeld te geven is het personeel
dus heel belangrijk. Acties door en voor het personeel zijn een goed middel voor team-building en bewustmaking. Zo
wordt jaarlijks deelgenomen aan Fairtrade@Work, een activiteit waarvoor het initiatief van het personeel zelf komt
en die gefinancierd wordt door de gemeente. Via een koppeling met een internationaal evenement zetten we
daarnaast de eerlijke koffie in de kijker, zowel bij het personeel als bij bezoekers van het gemeentehuis. De
Dikketruiendag wordt ook elk jaar georganiseerd. Hierdoor willen we ons imago als duurzame gemeente met een hart
voor het zuiden extra kracht bij zetten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000243: A5: Middenveld ondersteunen op financieel, logistiek en inhoudelijk
vlak
A5: Middenveld ondersteunen op financieel, logistiek en inhoudelijk vlak
Het middenveld in Vorselaar is zeer uitgebreid en bereikt heel veel mensen van verschillende doelgroepen. Als
adviesraad is er het Overlegplatform Mondiaal Beleid. Zij verdienen allen de nodige ondersteuning op financieel,
logistiek en inhoudelijk vlak. Op financieel vlak wordt er een budget vrijgemaakt dat zowel voor de werking als voor
evenementen kan gebruikt worden. Op logistiek vlak mag het middenveld gebruik maken van de uitgebreide
uitleendienst van de gemeente en krijgen ze ondersteuning van personeel op bepaalde evenementen. Op inhoudelijk
vlak is er een personeelslid dat goed op de hoogte is van alles wat met Mondiaal Beleid te maken heeft.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700

Investeringen
Financiering

Actie: AC000244: A6: Impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking
A6: Impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking
Het nieuwe beleid (convenant ontwikkelingssamenwerking) uit de voorbije legislatuur en de bijbehorende
sensibilisering is een grote stap vooruit voor Vorselaar. De gemeente neemt initiatief om aanvullend op het bestaande
particuliere aanbod zelf acties te organiseren. Er wordt bijkomende ondersteuning voorzien voor vorming en
activiteiten waarin de ongelijkheid in de wereld aan bod komt. Vorselaar werkt mee aan de burgemeesterconvenant,
werkt rond de “duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen” (SDG’s) en maakt zelf ook budget vrij voor mondiaal beleid. De
gemeente wil hier nog meer op inzetten en budgetten vrijmaken. Indien bovenlokale of sectorale subsidies zich
aanbieden zal de gemeente hier gebruik van maken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000245: A7: Programmatie activiteiten rond Noord-Zuidproblematiek binnen
bestaande vrijetijdsaanbod
A7: Programmatie activiteiten rond Noord-Zuidproblematiek binnen bestaande vrijetijdsaanbod
Binnen het vrijetijdsaanbod van de gemeente organiseren we activiteiten rond de Noord-Zuidproblematiek en
bewustmaking. Deze worden op zichzelf georganiseerd of worden gekoppeld aan bestaande activiteiten of
dienstverlening zoals speelpleinwerking, kinderopvang, jaarmarkt, bibliotheek, … De speelpleinwerking en
kinderopvang blijven jaarlijks een week activiteiten organiseren waarbij de Noord-Zuidproblematiek aan bod komt.
Deze week bestaat uit spelletjes in een mondiaal thema. De bibliotheek zal hetzelfde doen met haar aanbod en in een
periode rond een internationaal evenement boeken binnen het thema in de kijker zetten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000246: A8: Stimuleren van programmatie binnen het particulier
vrijetijdsaanbod, organisatie van projecte...
A8: Stimuleren van programmatie binnen het particulier vrijetijdsaanbod, organisatie van projecten en mondiale
vorming
Verenigingen en particulieren worden gestimuleerd om activiteiten rond de Noord-Zuidproblematiek en
bewustmaking te organiseren. Zij  krijgen hiervoor ondersteuning op verschillende vlakken. Het bestaande externe
aanbod waar deze doelgroep acties kan rond opzetten wordt actief bekend gemaakt via verschillende gemeentelijke
kanalen. Er worden ook buiten de Vorselaarse grenzen heel wat zinvolle initiatieven genomen, acties uitgevoerd of
projecten opgezet. Vorselaar wil zijn inwoners stimuleren hierin hun steentje bij te dragen en mits motivering en
voorstelling van het initiatief en een positieve beoordeling kan er financiële ondersteuning gegeven worden. Zo willen
we studenten, werknemers, … aanzetten om deel te nemen aan projecten of om zelf initiatief te nemen om iets op te
zetten in hun school, op hun werk, … Inwoners die zich engageren voor een groot overkoepelend project en daar in de
gemeente acties rond willen doen worden ook financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteund. Via een
subsidiereglement wordt vastgelegd welke financiële ondersteuning verenigingen, particulieren en projecten kunnen
krijgen. Mondiale vorming wordt aangemoedigd en gestimuleerd, zowel voor vrijwilligers, professionelen als voor
leerkrachten. Het aanbod aan mondiale vorming wordt bekendgemaakt bij de inwoners en het middenveld. De helft
van de kostprijs voor deze vorming kan worden terugbetaald.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000247: A9: Wereldfeest voor hele bevolking
A9: Wereldfeest voor hele bevolking
Een Wereldfeest is de ideale activiteit om mensen uit de gemeente te informeren en sensibiliseren over de Noord-
Zuidproblematiek. Dit wordt gekoppeld aan het scholenproject en georganiseerd met andere actoren om zo een feest
op gemeentelijk niveau te organiseren. Het wereldfeest bestaat uit een uitgebreid en divers aanbod aan activiteiten,
informatie, praktijkervaringen. Het wereldfeest is in tegenstelling tot het scholenproject toegankelijk voor alle
inwoners van Vorselaar en daarbuiten en door het traject dat afgelegd werd in de scholen spreken we een zeer grote
doelgroep aan. Gelet op het grote succes van het eerste Wereldfeest zal dit zeker een vervolg krijgen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000248: A10: Bestaande banden met partneroverheden uitwerken
A10: Bestaande banden met partneroverheden uitwerken
Vorselaar heeft een lange traditie van inwoners die deelnemen aan projecten en zelfs langere tijd in het zuiden
blijven. Hierin liggen kansen om linken te leggen met partneroverheden. Momenteel zijn er contacten tussen
inwoners, organisaties en overheden maar we willen dit uitbouwen. We bekijken dit als een traject op lange termijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000058: AP2: Hulp aan het buitenland 0160
AP2: Integraal duurzaam beleid met evenwicht tussen economie, ecologie en sociale rechtvaardigheid
Vorselaar wil tegemoetkomen aan de noden van de huidige generaties, wel zonder die van de toekomstige op het spel te
zetten. Zoveel mogelijk welvaart en welzijn is belangrijk maar zo dat onze kinderen, kleinkinderen en verdere generaties
daarvan zullen kunnen genieten. Hiermee wordt rekening gehouden in het hele beleid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000249: A1: Duurzaam aankoopbeleid
A1: Duurzaam aankoopbeleid
Een gemeente moet het goede voorbeeld geven door rekening te houden met duurzaamheid in haar aankoopbeleid.
Er worden zowel ecologische als sociale criteria gebruikt bij overheidsopdrachten. Doordat bijvoorbeeld rekening
wordt gehouden met de duurzaamheid van planten die aangekocht worden, zullen er minder eenjarige bloemen
worden aangekocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000250: A2: Actief klimaatbeleid uitbouwen
A2: Actief klimaatbeleid uitbouwen
De gemeente engageert zich door in te schrijven en mee te werken aan de acties Burgemeestersconvenant en
Klimaatneutrale Organisaties. De ecologische voetafdruk van de gemeente en haar inwoners verkleinen is het doel.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000251: A3: Meewerken aan eigentijdse solidariteitsacties
A3: Meewerken aan eigentijdse solidariteitsacties
We verlenen medewerking aan acties zoals De Warmste Week, Think Pink, Levensloop, 1000km Kom op Tegen
Kanker, enz.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Inhoudstabel: SD40: SD4: Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
SD4: Algemeen bestuur en ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 5.204.862 5.328.761 4.292.816 4.387.463 4.467.869 4.535.585

Ontvangsten 105.055 113.462 107.472 107.697 103.447 99.247

Saldo -5.099.807 -5.215.299 -4.185.344 -4.279.766 -4.364.422 -4.436.338

Investeringen
Uitgaven 433.811 964.917 136.450 93.350 62.685 58.085

Ontvangsten 16.400 15.000 0 0 0 0

Saldo -417.411 -949.917 -136.450 -93.350 -62.685 -58.085

Financiering
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Beleidsdoelstelling: BD000016: BD1: We streven naar een transparante doorstroming
van het beleid en een efficiënte, klantvriende...
BD1: We streven naar een transparante doorstroming van het beleid en een efficiënte, klantvriendelijke dienstverlening
De gemeente Vorselaar wil een prima dienstverlening organiseren, zowel voor de eigen politieke organen (gemeente en OCMW)
als voor de burgers. Klantgerichte dienstverlening en het verbeteren daarvan wordt een permanent aandachtspunt in de interne
werk- en overlegvergaderingen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.533.875 544.203 568.716 573.479 581.832 586.642

Ontvangsten 65.100 65.175 65.175 65.175 65.200 65.200

Saldo -1.468.775 -479.028 -503.541 -508.304 -516.632 -521.442

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000059: AP1: Overige algemene diensten 0119
AP1: Aandacht voor inspraak en participatie
Het bestuur kan niet alleen een beleid opstellen en uitvoeren. Hiervoor moet het samen met zijn werknemers en inwoners
aan de slag. Zij kunnen immers andere ideeën opperen die het leven in onze gemeente kunnen vereenvoudigen,
aangenamer kunnen maken, … Het bestuur wil samen met de burgers aan de slag gaan via overleg, maar ook via digitale en
schriftelijke communicatiekanalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000252: A1: Inspraak- en participatiebeleid op maat van Vorselaar
A1: Inspraak- en participatiebeleid op maat van Vorselaar
Wijzigingen in het nieuwe gemeentedecreet en enkele sectorale decreten zorgen ervoor dat allerlei formele vereisten
rond adviesraden zijn weggenomen. Lokale besturen kunnen flexibeler omgaan met inspraak en participatie en
nieuwe methodieken gebruiken om burgers en doelgroepen te betrekken bij het beleid. Vorselaar heeft altijd het
voortouw genomen in het opzetten van meer overleg en ook nieuwe adviesraden: niet enkel de formele maar ook wat
nieuwe organen. Deze werken in vele gevallen goed maar zijn gebonden aan heel wat formaliteiten en regeltjes die
zowel voor de leden van die adviesraden als medewerkers van de gemeente zorgen voor de nodige administratie. De
werking van zulke organen zou dus heel wat efficiënter kunnen zonder daarbij te raken aan de structuur van het
orgaan.

Een werking op maat van elk overleg is aangewezen. Advies geven is slechts één aspect van dit thema en wordt in de
Vorselaarse adviesraden zeker niet als de prioritaire focus ervaren. Zij zijn vaak mee de drijvende kracht achter het
bruisende gemeenschapsleven en organiseren mee activiteiten die Vorselaar doen leven. Inspraak en participatie is
trouwens ook veel meer dan enkel die adviesorganen of overlegstructuren. Daarmee bereiken we nog altijd maar een
beperkt aantal mensen. We willen inspraak dus ook om die reden in de toekomst wat breder bekijken. Er moet altijd
aandacht zijn voor het betrekken van mensen bij het beleid. Door meer thema- en projectoverleg willen we meer
mensen bereiken en meer inspelen op talenten en interesses van onze inwoners.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000253: A2: Van rondetafel adviesraden naar een burgerkabinet
A2: Van rondetafel adviesraden naar een burgerkabinet
Het engagement van de mensen die nu en in de toekomst deel uitmaken van externe overlegstructuren mag
natuurlijk niet genegeerd worden. Daarom zijn we enkele jaren geleden al gestart met een rondetafel van alle
adviesraden. Deze rondetafel willen we graag verderzetten en uitdiepen, verbreden en numeriek uitbreiden tot een
“burgerkabinet” met een terugkoppeling naar de verschillende sectoren. We blijven op die manier inzetten op meer
overleg tussen de verschillende overlegstructuren jeugd/cultuur/sport/welzijn enz. Evenementen die georganiseerd
worden door die verschillende groepen worden door burgers immers vaak gezien als een algemeen aanbod van vrije
tijd. Hierdoor zijn er meerdere gemeenschappelijke punten terug te vinden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000254: A3: Informatie-initiatieven bij werken en projecten
A3: Informatie-initiatieven bij werken en projecten
Het bestuur wil bij projecten zoals wegenwerken praten met de man/vrouw in de straat. Meer specifiek wordt dat dan
de buurtbewoner of zelfstandige die erbij betrokken is en er eventueel hinder van kan ondervinden. Zo kunnen
inwoners bijvoorbeeld betrokken worden bij de ontwikkeling en eventueel het onderhoud van buurtpleintjes of van
groene stroken langs straten. Het is van immens belang onze burgers zich goed voelen in hun buurt. Ook deze
initiatieven maken mee deel uit van een aparte visie “Inspraak en participatie in Vorselaar”.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000255: A4: Bevragingen
A4: Bevragingen
Het lijkt interessant om regelmatig het gevoel van de Vorselaarse inwoners te evalueren. Op deze manier kan er
achterhaald worden wat de verbeterpunten zijn in de verschillende beleidsdomeinen. Hier kan dan een plan van actie
aan gekoppeld worden om aanpassingen door te voeren. Zo’n bevragingen kunnen simpel georganiseerd worden via
sociale media of de website (eenvoudig enquêteformulier).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000060: AP2: Politieke organen 0100
AP2: Constructieve samenwerking en open beleid naar raadsleden en burgers
Vorselaar is een gemeente waarin gelukkig nooit erg agressieve politiek of tegenstellingen hebben gespeeld. Iedereen zet
zich vanuit zijn rol in voor het wel en wee van onze gemeente. Het is dan ook een vaste overtuiging om als meerderheid en
oppositie goed samen te werken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.233.277 213.810 217.370 217.375 221.015 221.015

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.233.277 -213.810 -217.370 -217.375 -221.015 -221.015

Investeringen
Financiering

Actie: AC000256: A1: Participatieve aanpak van beleidsplan
A1: Participatieve aanpak van beleidsplan
In voorbereiding van dit beleidsplan werd door het bestuur veel aandacht besteed aan het inwinnen van adviezen en
betrekken van allerlei partners. Samen met de administratie werd een heel traject uitgetekend waarbij alle diensten
en medewerkers werden betrokken, een uitgebreide omgevingsanalyse werd opgemaakt, een rondetafel met alle
adviesraden/werkgroepen werd georganiseerd, een toelichting binnen elke adviesraad/werkgroep individueel en een
presentatie van de tien beleidsbrieven werd gegeven en een open debat binnen de gemeenteraad werd gehouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000257: A2: Transparante communicatie naar raadsleden
A2: Transparante communicatie naar raadsleden
In uitvoering van nieuwe wetgeving werd nieuwe software (parnassus / green valley) in gebruik genomen om
beleidsdocumenten toegankelijk te maken voor de raadsleden. Dit systeem werkt reeds goed, en zal mee evolueren
met toekomstige noden en wijzigingen van wetgeving.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.233.277 213.810 217.370 217.375 221.015 221.015

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.233.277 -213.810 -217.370 -217.375 -221.015 -221.015

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000061: AP3: Administratieve dienstverlening 0130
AP3: Verbeteren en klantgerichter maken van dienstverlening
De dienstverlening aan het onthaalloket moet dagelijks en feilloos gegarandeerd blijven. De  openingsuren van het
gemeentehuis werden aangepast naar aanleiding van het meer werken op afspraak. Hierdoor waarborgen we nog meer een
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zo groot mogelijke beschikbaarheid en service voor de burgers. De dienstverlening kan nog worden verbeterd door het
aanbieden van meer geïntegreerde informatie (over overheidsinstanties heen) en door in te zetten op digitalisering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 280.016 270.419 273.474 276.674 279.799 282.989

Ontvangsten 65.100 65.175 65.175 65.175 65.200 65.200

Saldo -214.916 -205.244 -208.299 -211.499 -214.599 -217.789

Investeringen
Financiering

Actie: AC000258: A1: Passend onthaalbeleid voor nieuwe inwoners
A1: Passend onthaalbeleid voor nieuwe inwoners
Nieuwe inwoners moeten beschikken over een correcte en een actuele onthaalbrochure krijgen. Ze ontvangen ook
een welkomstpakket. De onthaalbrochure moet op regelmatige tijdstippen worden aangepast en aangevuld. Elk jaar
wordt ook een onthaalmoment georganiseerd waarbij de nieuwe inwoners kunnen kennismaken met mekaar en de
gemeentelijke locaties. Voor anderstaligen is er een onthaalbeleid dat in samenwerking met ISOM/Neteland, de
sociale diensten, LOI’s en vrijwilligers uit de buurgemeenten tot stand is gekomen in het kader van het afgelopen
“Wegwijzer”-project.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000259: A2: Reorganisatie dienst burgerzaken voor zo optimaal mogelijke
dienstverlening
A2: Reorganisatie dienst burgerzaken voor zo optimaal mogelijke dienstverlening
Dienstverlening staat centraal. De sociale dienst maakt deel uit van de afdeling “burger & welzijn” waarin meer
verbinding wordt gemaakt met onder meer Kinderopvang (Huis van het Kind) maar ook Burgerzaken
(vreemdelingenadministratie, LOI, Wegwijzer, inburgering).

Ook binnen de dienst burgerzaken gaan we meer op afspraak werken en zorgen voor een backup-systeem. Tevens
gaan we beetje bij beetje de processen in kaart brengen en uitschrijven. De aankoop van een software voor
vreemdelingenadministratie zal ook op dit vlak de taak enigszins verlichten. De samenwerking, intern en extern, met
andere diensten moet zo veel mogelijk behouden blijven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 265.016 255.419 258.474 261.674 264.799 267.989

Ontvangsten 65.100 65.175 65.175 65.175 65.200 65.200

Saldo -199.916 -190.244 -193.299 -196.499 -199.599 -202.789

Investeringen
Financiering

Actie: AC000260: A3: Onthaal en werken “op afspraak”
A3: Onthaal en werken “op afspraak”
Het onthaal gaan we ook buiten de openingsuren zoveel mogelijk bemannen om elke bezoeker een persoonlijke en
klantvriendelijke dienstverlening te bieden. Het onthaal werd extra zichtbaar gemaakt (tekst op muur + infoscherm)
en kreeg ook een belangrijkere functie in het kader van het ‘werken op afspraak’. Er wordt immers meer en meer “op
afspraak” gewerkt om ook echt een goede dienstverlening en volle aandacht te kunnen bieden aan de burgers. De
politie (proefproject in politiezone Neteland) en de sociale dienst waren daarin pioniers. Ondertussen is het werken
“op afspraak” meer de norm geworden, zeker wat alle technische/omgevingsdiensten betreft.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000261: A4: Digitaal loket verder bekendmaken bij de burgers
A4: Digitaal loket verder bekendmaken bij de burgers
We willen bekijken op welke manier de website nog beter, of eventueel eenvoudiger, kan. Intussen is er een digitaal
loket dat goed werkt. Het gebruik hiervan kan nog worden gestimuleerd (meer bekendmaking en het gemak en
efficiëntiewinst benadrukken).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000262: A5: Denken aan mensen die niet mee kunnen in digitaliseringsgolf
A5: Denken aan mensen die niet mee kunnen in digitaliseringsgolf
Bij de digitalisering willen we niemand in de kou zetten. Ook mensen zonder smartphone of computer moeten
informatie kunnen ontvangen. Daarom wil het bestuur:
-een lagere drempel blijven creëren via het Lokaal Dienstencentrum en de verzorgenden in de thuiszorg die kunnen
fungeren als vraag- en meldpunt, naast de medewerkers van het gemeentehuis of de technische diensten;
-erover waken dat personen die zwaar hulpbehoevend of immobiel zijn, kunnen rekenen op dienstverlening aan huis;
-senioren en andere zogenaamde “digitale analfabeten” blijven sensibiliseren voor multimediagebruik via
informaticacursussen. Het is immers cruciaal om ook deze groepen te laten deelnemen in een maatschappij in
continue verandering.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000263: A6: Jubilea, huwelijken en geboortes
A6: Jubilea, huwelijken en geboortes
Jubilea van 50 jaar, 60 jaar en 70 jaar huwelijk worden in de bloemetjes gezet door de gemeente. De jubilarissen
krijgen verschillende cadeaus vanuit de gemeente. Koppels die huwen in Vorselaar krijgen een mand met Fair Trade
producten vanuit de gemeente om hen te feliciteren met hun huwelijk. Bij geboortes biedt de gemeente een
geboortepremie aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000062: AP4: Overige algemene diensten 0119
AP4: Meer bestuurskracht en betere dienstverlening binnen “Neteland”
De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar werken reeds jaar en dag samen in diverse
samenwerkingsverbanden. Om de bestuurskracht in de toekomst te verhogen en de regio beter te wapenen voor de
toekomst vormen de vijf gemeenten, naar analogie met de politiezone, een gemeentezone “Neteland”. Op deze manier
verhogen we niet alleen de bestuurskracht van de regio, maar tegelijk ook van elke individuele gemeente.

Aan de basis ligt het aanvoelen dat enkele bestaande samenwerkingsverbanden soms te grillig (wisselende samenstelling
door gemeenten die in- en uitstappen) of te grootschalig (logge structuur, te weinig voeling met enkele deelnemende
gemeenten) zijn, in combinatie met de noden aan meer efficiëntie en bestuurskracht op diverse vlakken. Binnen “Neteland”
zijn de gemeenten prioritaire partners van mekaar en nemen ze beslissingen inzake samenwerking samen, op een collegiale
manier. Dat gebeurt in een vaste regio waarin “samen uit en samen thuis” geldt. Het is een samenwerking die niet enkel
informeel, of naar aanleiding van een subsidie, wordt gestart maar veel verder gaat dan dat. Ze kan desgevallend ook
ingrijpen op de organisatie. Het is geen samenwerking die meteen geld oplevert maar wel de bestuurskracht fundamenteel
versterkt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 20.582 59.974 77.872 79.430 81.018 82.638

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.582 -59.974 -77.872 -79.430 -81.018 -82.638

Investeringen
Financiering

Actie: AC000264: A1: Gezamenlijke ambities formuleren
A1: Gezamenlijke ambities formuleren
We hebben samen een visie en plan waarin per beleidsdomein de ambities geformuleerd zijn die het lokaal bestuur
samen met de partners van het samenwerkingsverband Neteland wil realiseren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000265: A2: Duidelijke structuur en rechtspersoonlijkheid
A2: Duidelijke structuur en rechtspersoonlijkheid
Samen met de partners van Neteland kiest Vorselaar voor een duidelijke structuur en rechtspersoonlijkheid die
Neteland als samenwerkingsverband in staat stelt de toekomstige ambities waar te maken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 20.582 59.974 77.872 79.430 81.018 82.638

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -20.582 -59.974 -77.872 -79.430 -81.018 -82.638

Investeringen
Financiering

Actie: AC000266: A3: Meer bestuurskracht en betere dienstverlening
A3: Meer bestuurskracht en betere dienstverlening
Vorselaar draagt proactief bij aan de uitbouw van Neteland als samenwerkingsverband met het oog op verbeterde
dienstverlening en versterkt beleid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000017: BD2: We willen een goed georganiseerde en goed
werkende organisatie zijn met veel aandacht voor p...
BD2: We willen een goed georganiseerde en goed werkende organisatie zijn met veel aandacht voor personeelsbeleid en
personeelswelzijn
Niet de politici maar de medewerkers van ons lokaal bestuur zorgen er elke dag voor dat de “NV Vorselaar” draait en dat de
dienstverlening wordt gewaarborgd. Een goed overzicht en een passende sturing (personeelsbeheer) alsook het creëren van een
meer beleidsmatige visie op personeel in de toekomst en het welzijn van die medewerkers zijn van belang om te komen tot een
vlot draaiende organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 194.281 1.206.620 227.830 266.070 293.597 322.428

Ontvangsten 300 300 300 300 300 300

Saldo -193.981 -1.206.320 -227.530 -265.770 -293.297 -322.128

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000063: AP1: Personeelsdienst en vorming 0112
AP1: Sterk personeelsbeleid als basis voor goed draaiende organisatie
Vorselaar heeft een goed werkende personeelsdienst. Het beheren en administratief opvolgen lukt aardig maar gemeente
en OCMW hebben de komende tijd nood aan meer personeels”beleid”. De uitdagingen zijn immers niet gering: heel wat
pensioneringen, noden voor kennisbeheer, enzovoort.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 165.686 1.178.189 198.742 236.823 263.688 292.351

Ontvangsten 200 200 200 200 200 200

Saldo -165.486 -1.177.989 -198.542 -236.623 -263.488 -292.151

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000267: A1: Visie ontwikkelen om personeels- en pensioenkosten onder
controle te houden met behoud van go...
A1: Visie ontwikkelen om personeels- en pensioenkosten onder controle te houden met behoud van goede
dienstverlening
Als kleine gemeente hebben we geen ruime personeelsbezetting. Een grote polyvalentie en kennisbeheer (bv. binnen
burgerzaken), creatieve backups (bv. communicatie/ICT, binnen vrije tijd) en ook slimme combinaties binnen Neteland
zorgen voor een afdoende personele bezetting. We maken maximaal gebruik van personeelssubsidies en andere
mogelijkheden (bv. stages). Ook de inzet van sociale tewerkstelling kan een belangrijke bijdrage leveren. De
openingsuren werden al hervormd. De vroegere personeelsformatie werd vervangen door een personeelsplan dat
binnen een budgettair meerjarenkader moet blijven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000268: A2: Kwetsbaarheid éénmansdiensten bufferen
A2: Kwetsbaarheid éénmansdiensten bufferen
Intergemeentelijke samenwerking kan een oplossing bieden om de dienstverlening, bijvoorbeeld inzake
vreemdelingenzaken, handhaving en noodplanning, te garanderen. Er worden ook bijkomende initiatieven genomen
om aan kennisbeheer te werken binnen de organisatie. Zeker midden in een pensioengolf waarbij een aantal ervaren
medewerkers de organisatie verlaat, is dat meer dan noodzakelijk. Ook het tijdig vervangen van toekomstige
pensioneringen en het eventueel koppelen van bevoegdheden in toekomstige aanwervingen moeten worden
overwogen. Noden tot versterking zijn er altijd … maar niet aan al die noden kan worden voldaan. Gelukkig kunnen we
bogen op een efficiënte samenwerking met andere gemeenten en prima medewerkers met een grote flexibiliteit. Bij
de start van elke legislatuur, dus ook in 2019, wordt een oefening gemaakt om de grootste noden in kaart te brengen.
Vooral functies met een organisatiebrede meerwaarde worden daarbij extra ingevuld: meer aandacht voor
personeelsbeleid (interne communicatie, coaching), projectwerking (binnen technische- en omgevingsdienst), GIS en
IT-backup, dienstverlening (bv. afstemming van de kanalen van dienstverlening, telefonisch-fysiek-digitaal loket),
mindermobielencentrale (en onthaal dienstencentrum).

Ook een nieuw strategisch HR-beleid binnen Neteland kan daarbinnen soelaas bieden en op een efficiënte
combinaties met personeel binnen politiezone Neteland en de vijf gemeenten realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000269: A3: Nieuw personeelsbeleid
A3: Nieuw personeelsbeleid
Het bestuur heeft veel aandacht voor een goed en modern personeelsbeleid. Hierbij wordt het volledige plaatje in
acht genomen, dus niet louter het financiële of wettelijke luik. In onze organisatie gaat veel aandacht naar het “goed
voelen” van elke medewerker in zijn job en naar het evenwicht tussen gezin en werk. Op dat vlak leveren we al heel
wat inspanningen: bijvoorbeeld een lentereceptie, personeelsuitstap, 1e werkdag, fruitacties, fairtrade@work,
WOAW & PLAW-activiteiten, organisatie ambtenarenbal, …

Personeelswelzijn wordt vanaf nu in een vast team (P&O-overleg) op regelmatige basis opgevolgd (cfr. functie
beleidsmedewerker personeel en organisatie). Er komen ook verbouwingen in het gemeentehuis met extra m²’s
burelen (meer/extra medewerkers), een personeelsruimte, douchefaciliteiten en betere fietsvoorzieningen.

De laatste jaren is het flexibel werken organisch gegroeid in de organisatie, waardoor we nood hebben aan een
aangepast arbeidsreglement met enerzijds regels die dit mogelijk maken en anderzijds voldoende vrijheidsgraden om
op specifieke situaties te kunnen inspelen. Heel wat collega’s werken ook nog in een vast uurrooster met veel minder
vrijheidsgraden. We beseffen dat elke dienst anders is, en dat de eigenheid van elke dienst een andere werking
vraagt. Wel geloven we erin dat binnen elke dienst meer flexibiliteit kan geboden worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 165.686 1.178.189 198.742 236.823 263.688 292.351

Ontvangsten 200 200 200 200 200 200

Saldo -165.486 -1.177.989 -198.542 -236.623 -263.488 -292.151

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000270: A4: Actualiseren van rechtspositieregeling en arbeidsreglement
A4: Actualiseren van rechtspositieregeling en arbeidsreglement
Gemeente en OCMW werken samen aan één werkbare rechtspositieregeling en arbeidsreglement, van toepassing op
de medewerkers van beide organisaties. Daarin wordt in 2019/2020 een nieuwe stap gezet door ook het flexibel
werken in te voeren en de verbreding van enkele financiële voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000271: A5: Nieuw personeelsregistratiesysteem
A5: Nieuw personeelsregistratiesysteem
We optimaliseren het personeelsbeleid door een geautomatiseerd systeem van personeelsregistratie dat gekoppeld
zal worden aan de loonadministratie. Dat maakt het invoeren van flexibel werken mogelijk en digitaliseert ook een
heleboel manuele verrichtingen (bv. verlofaanvragen, fietsvergoeding). Ook voor de medewerkers is de opvolging
zodoende heel wat eenvoudiger en transparanter.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000064: AP2: Welzijn op het werk 0115
AP2: Aangename plek om te werken met hoge personeelstevredenheid
Niet alleen het personeelsbeheer is van belang. Het personeel is ons grootste kapitaal binnen de NV Vorselaar. We
koesteren en motiveren ons personeel zodat iedereen met volle goesting aan de slag gaat om een goede dienstverlening te
bieden en hard werk te verrichten voor de inwoners van onze gemeente. Personeelswelzijn krijgt de nodige aandacht, zowel
intern binnen de administratie als vanuit de politiek verantwoordelijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 28.595 28.431 29.088 29.247 29.909 30.077

Ontvangsten 100 100 100 100 100 100

Saldo -28.495 -28.331 -28.988 -29.147 -29.809 -29.977

Investeringen
Financiering

Actie: AC000272: A1: Aandacht voor preventie en bescherming op het werk
A1: Aandacht voor preventie en bescherming op het werk
Via de preventieadviseur worden jaarlijks actieplannen PBW opgemaakt, uitgevoerd en opgevolgd. Omdat we onze
pragmatische en mensgerichte aanpak niet willen laten onderdrukken door de wettelijke verplichtingen die steeds
ruimer worden, streven we naar een volledig overzicht van waaruit we geleidelijk verder bouwen aan een integraal
welzijnsbeleid. Het uitschrijven van procedures inzake personeelswelzijn is daarbij geen doel op zich. Het overzicht
bevat een mix tussen een louter eenvoudige beschrijving van de huidige (pragmatische en mensgerichte) werkwijze
en een verwijzing naar procedures. Vanuit dit overzicht bouwen we verder aan een integraal welzijnsbeleid. Aandacht
wordt gegeven aan opleidingen inzake ergonomie, fit op het werk, ed. meer.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000273: A2: Initiatieven ter bevordering van welzijn op het werk
A2: Initiatieven ter bevordering van welzijn op het werk
De gemeente en het OCMW nemen initiatieven om ervoor te zorgen dat de medewerkers het fijn vinden om te
werken voor die NV Vorselaar. Er wordt getracht om hierin erg vraaggericht te werken en af en toe acties en
initiatieven te vernieuwen.
-jaarlijks: Lentereceptie, personeelsuitstap, 1e werkdag …
-gezondheid: fruit op het werk, fairtrade@work, …
-maandelijks: WOAW- en PLAW-activiteiten (bewegen, gezellig samen zijn) door medewerkers voor medewerkers
    + medewerkers mogen tijdens de werkuren de activiteiten vorm geven
    + financiële middelen worden jaarlijks voorzien in het MJP
    + 2019: ambtenarenbal in Vorselaar
-personeelswelzijn wordt vanaf nu in een vast team (P&O-overleg) op regelmatige basis opgevolgd (cfr. functie
beleidsmedewerker personeel en organisatie)
-geplande verbouwingen in gemeentehuis met extra m²’s burelen (meer/extra medewerkers), personeelsruimte,
douchefaciliteiten en betere fietsvoorzieningen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 28.595 28.431 29.088 29.247 29.909 30.077

Ontvangsten 100 100 100 100 100 100

Saldo -28.495 -28.331 -28.988 -29.147 -29.809 -29.977

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000065: AP3: Organisatiebeheersing 0114
AP3: Aandacht voor processen van organisatiebeheersing om onze organisatie beter te beheren
Zowel de gemeente als het OCMW is het laatste decennium enorm geëvolueerd: niet alleen qua taken en bevoegdheden
maar ook inzake personeel. Een groter wordende organisatie heeft ook behoefte aan meer aandacht voor kwaliteit,
processen en organisatiebeheersing. Sinds 2015 hebben we een gezamenlijk kader voor organisatiebeheersing en werd een
eerste proces doorlopen van evaluatie en van uitvoering / opvolging van daaruit vloeiende acties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000274: A1: Continu werken aan dienstverlening door regelmatige evaluatie
van bestaande werking en kwalit...
A1: Continu werken aan dienstverlening door regelmatige evaluatie van bestaande werking en kwaliteitsbeheer
Vanuit het managementteam zal opnieuw een zelfevaluatie opgestart worden op basis van de leidraad
organisatiebeheersing. Daarbij worden opnieuw acties geformuleerd, uitgevoerd en continu opgevolgd. Dit alles zal
gebeuren aan de hand van het in 2015 goedgekeurde kader, indien nodig zal dit kader bijgestuurd worden. Sommige
diensten (sociale dienst, kinderopvang, …) zullen gelet op hun specifieke werking en doelgroep een meer
gedetailleerde zelfevaluatie blijven doen om zo continu te streven naar een kwalitatieve dienstverlening (update
kwaliteitshandboeken, …).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000275: A2: Optimaliseren van overlegstructuren en beheersinstrumenten
die bijdragen tot zelfsturend proc...
A2: Optimaliseren van overlegstructuren en beheersinstrumenten die bijdragen tot zelfsturend proces
Onze overlegstructuren en beheersinstrumenten liggen aan de basis van ons proces voor organisatiebeheersing. Ze
zorgen als het ware voor een continu en bijna zelfsturend proces waarbij steeds alle informatie actueel gehouden
wordt. Op vlak van gebouwenbeheer werd de voorbije jaren al veel werk verricht (gebouwenoverleg, 3P, …), dit willen
we verder zetten en waar nodig optimaliseren. Ook voor heel wat kleinere zaken worden opvolginstrumenten
uitgewerkt, bv. handhavingsplan en opvolgingsregister, inventaris inrichting openbaar domein, energiezorgplan voor
gemeentelijk patrimonium, enz. Deze instrumenten zorgen ervoor dat we meer procesgestuurd gaan werken, ze
kunnen aan de basis liggen van visievorming op lange termijn en beperken zo ook de kwetsbaarheid van een kleine
organisatie. Vanuit de afdeling interne zaken willen we breder en meer inzetten op het ondersteunen van de
operationele diensten. In dat opzicht zal in de toekomst een P&O-overleg  (Personeel & Organisatie) georganiseerd
worden. Het aanbieden en opvolgen van de ondersteuning aan de diensten, maar ook het algemeen welbevinden van
onze medewerkers, zullen hier meer aandacht krijgen. Daarnaast wordt een nieuw beheersinstrument aangekocht
voor administratief personeelsbeheer, dat zal gekoppeld worden aan een vernieuwde tijdsregistratie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000018: BD3: Een maximale afstemming en optimalisatie van de
diensten die ondersteunend werken voor gemee...
BD3: Een maximale afstemming en optimalisatie van de diensten die ondersteunend werken voor gemeente en OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 2.568.994 2.620.352 2.629.205 2.671.444 2.705.182 2.729.847

Ontvangsten 39.655 47.987 41.997 42.222 37.947 33.747

Saldo -2.529.339 -2.572.365 -2.587.208 -2.629.222 -2.667.235 -2.696.100

Investeringen
Uitgaven 433.811 931.356 82.900 39.800 8.800 4.200

Ontvangsten 16.400 15.000 0 0 0 0

Saldo -417.411 -916.356 -82.900 -39.800 -8.800 -4.200

Financiering

Actieplan: AP000066: AP1: Secretariaat 0110 - Fiscale en financiële diensten 0111 -
Archief 0113
AP1: Secretariaat en financiële dienst als onmisbare schakel
Het secretariaat en de financiële dienst zijn de meest klassieke en oudste diensten in een gemeentehuis. Ze zijn onmisbaar
en een wezenlijke schakel in de dagelijkse werking en dienstverlening. Er wordt de nodige aandacht geschonken aan de
werking en aansturing van deze diensten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 763.077 709.409 719.210 739.248 749.953 750.504

Ontvangsten 3.680 5.077 5.077 5.077 5.077 5.077

Saldo -759.397 -704.332 -714.133 -734.171 -744.876 -745.427

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000276: A1: Flexibele samenwerking tussen gemeente en OCMW
A1: Flexibele samenwerking tussen gemeente en OCMW
Op vlak van telefonisch onthaal en ondersteuning van diensten en politieke partijen behouden we onze huidige
flexibele werking. We streven naar een nog betere en bredere ondersteuning naar de diensten. Door in te zetten op
meer automatisatie en efficiëntie trachten we waar mogelijk extra ondersteuning aan te bieden aan de verschillende
diensten. Het telefonisch onthaal is verruimd vanwege het steeds meer werken op afspraak. In de toekomst wordt
ook ruimte vrijgemaakt om ondersteunende taken op te nemen in functie van de mindermobielencentrale. Tot op
heden werd dit door een vrijwilliger opgenomen, dit is niet langer haalbaar. Ook vanuit de financiële dienst wordt
voluit gekozen voor het bieden van ondersteuning, bv. voor opvolging van subsidies, …
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 762.857 704.409 714.210 724.248 734.953 745.504

Ontvangsten 3.680 5.077 5.077 5.077 5.077 5.077

Saldo -759.177 -699.332 -709.133 -719.171 -729.876 -740.427

Investeringen
Financiering

Actie: AC000277: A2: Toekomstvisie voor het archief
A2: Toekomstvisie voor het archief
Het secretariaat neemt ook het voortouw in het beheer van het archief. Er dreigt een tekort aan plaats om het
slapend archief voor gemeente en OCMW op te bergen. We moeten de invoering van nieuwe technieken overwegen
(bv. digitaal archief) en tegelijk oplossingen vinden voor het huidige archief. Mogelijk liggen hier ook kansen binnen
Neteland; dit wordt momenteel verder onderzocht samen met erfgoedcel Kempens Karakter, de stadsarchivaris van
Herentals en de stuurgroep van burgemeesters en algemeen directeurs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Investeringen
Financiering

Actie: AC000278: A3: Organiseren van de verkiezingen in 2024
A3: Organiseren van de verkiezingen in 2024
De gemeente zorgt voor de organisatie van de verkiezingen. Zonder onverwachte politieke situaties zullen er in mei
2024 (Vlaams/federaal/Europa) en oktober 2024 (lokaal/provinciaal) verkiezingen worden georganiseerd. Vanuit de
dienst secretariaat en burgerzaken wordt de praktische organisatie van deze verkiezingen gewaarborgd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 220 0 0 10.000 10.000 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -220 0 0 -10.000 -10.000 0

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000067: AP2: Overige algemene diensten 0119 (deel communicatie)
AP2: Communicatiebeleid uitbouwen
Vorselaar heeft de voorbije jaren heel hard gewerkt aan het communicatiebeleid: zowel op het vlak van frequentie als qua
mediamix. De hoge snelheid, het ritme en de mix van instrumenten moeten een troef blijven. Nieuwe trends (digitalisering,
sociale media) moeten we stipt opvolgen en mee verwerken in een echt communicatie’beleid’.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 16.250 19.750 18.000 18.000 18.000 18.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -16.250 -19.750 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

Investeringen
Financiering

Actie: AC000279: A1: Actieve en passieve openbaarheid van bestuur met
aantrekkelijke mediamix
A1: Actieve en passieve openbaarheid van bestuur met aantrekkelijke mediamix
Binnen het communicatiebeleid bieden we ruimte voor actieve en passieve openbaarheid van bestuur via een
aantrekkelijke en doordachte mediamix (Info Vorselaar, lichtkrant, website, sociale media, schermen in gemeentelijke
gebouwen, diverse drukwerken, infoborden in het straatbeeld …). De inwoners hebben recht op juiste, heldere en
tijdige informatie over de gemeentelijke werking en diensten. De traditionele papieren media zullen niet vervangen
worden, omdat ze onder andere voor senioren van essentieel belang zijn. We moeten ze wel blijven evalueren. We
passen de frequentie van de papieren media aan tot een heel herkenbaar ritme: 1x per maand Info Vorselaar (excl.
extra edities). Bij het informeren van en communiceren met interne en externe doelgroepen willen we bij het
personeel (van alle diensten) nog meer de nadruk leggen op professionele en kwalitatieve communicatie. We passen
onze schrijfstijl aan naargelang het medium. Via de sociale media (Facebook) gaan we gemoedelijker en gerichter
communiceren met de burger centraal. We duiken in de leefwereld van de burger. Voor de meer traditionele media
blijven we de standaard schrijfstijl respecteren. Via een communicatieplanning plannen we wanneer we welke
informatie via welke kanalen communiceren. Zo verspreiden we de informatie, zodat niet alle info tegelijk bij de
burger terecht komt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 13.650 18.750 17.000 17.000 17.000 17.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -13.650 -18.750 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000

Investeringen
Financiering

Actie: AC000280: A2: Verdere implementatie huisstijl
A2: Verdere implementatie huisstijl
We hechten belang aan een eenvormige, positieve en groene uitstraling voor Vorselaar. We denken hierbij aan
belettering van wagens, relatiegeschenken en diversen in huisstijl, bevlagging, … Bij het ontwerpen van nieuwe
brochures houden we rekening met de huisstijl en ook de Info Vorselaar wordt in een nieuw jasje gegoten voor een
jonger en dynamischer uitzicht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 2.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -2.600 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000281: A3: Sociale media en website
A3: Sociale media en website
De organisatie moet de nodige aandacht geschonken worden aan moderne communicatiemiddelen en -
mogelijkheden (sociale media) voor de hele organisatie in het algemeen en specifieke diensten in het bijzonder. We
zetten Facebook (en Twitter) in om de gemeentelijke communicatie nog te verbeteren. Zij worden gebruikt als
aanvulling op onze digitale nieuwsbrief, waardoor dan regelmatiger nieuwtjes verschijnen. Hiermee spelen we
meteen in op de vraag naar snelle informatie en communicatie over actuele gebeurtenissen. We proberen ook steeds
zo snel mogelijk te antwoorden op vragen die via Facebook of het algemeen mailadres binnenkomen. We werken een
onthaalbeleid uit waar het mogelijk moet zijn dat een burger via de telefoon een gelijkaardig antwoord krijgt op z’n
vraag als bijvoorbeeld via Facebook of via het fysiek loket. Dit gebeurt aan de hand van een productencatalogus die
we ter beschikking zullen stellen aan de betrokken medewerkers. Er zal bekeken worden of Instagram ook een
interessante aanvulling kan zijn op onze huidige mediamix.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000068: AP3: Overige algemene diensten 0119 (deel ICT)
AP3: ICT-visie om snel ontwikkelende technologie korter op te volgen en werking van gemeente en OCMW te optimaliseren
Digitalisering en informatisering is al geen trend meer maar wel de standaard. Vorselaar probeert op een verstandige
manier de nieuwe instrumenten in te zetten in de dienstverlening en de werking, zowel front- als back-office.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 199.410 184.165 167.165 169.700 169.700 169.700

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -199.410 -184.165 -167.165 -169.700 -169.700 -169.700

Investeringen
Uitgaven 65.800 14.900 82.900 14.800 8.800 4.200

Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 0

Saldo -65.800 100 -82.900 -14.800 -8.800 -4.200

Financiering

Actie: AC000282: A1: ICT-infrastructuur onderhouden en actualiseren
A1: ICT-infrastructuur onderhouden en actualiseren
Voldoende middelen betekent zowel voldoende financiële als personele middelen als kennis inzake ICT. We moeten
ons hier focussen op gerichte aankopen rekening houdend met de - juiste - behoeften van de diensten. Het lokaal
bestuur moet blijvend aan de strenge veiligheidsnormen van KSZ en de GDPR-wetgeving voldoen. Informatieveiligheid
moet een aandachtspunt blijven waarbij vooral de focus op bewustmaking belangrijk is. Het IT-materiaal moet op
regelmatige basis worden vervangen, zodat de medewerkers steeds vlot kunnen werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 199.410 184.165 167.165 169.700 169.700 169.700

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -199.410 -184.165 -167.165 -169.700 -169.700 -169.700

Investeringen
Uitgaven 65.800 14.900 82.900 14.800 8.800 4.200

Ontvangsten 0 15.000 0 0 0 0

Saldo -65.800 100 -82.900 -14.800 -8.800 -4.200

Financiering

Actie: AC000283: A2: Nieuwe softwaresystemen om dienstverlening te optimaliseren
A2: Nieuwe softwaresystemen om dienstverlening te optimaliseren
De aanwezige software moet steeds zo efficiënt mogelijk benut worden. Uitbreidingen van bestaande pakketten
blijven mogelijk. Een belangrijk aandachtspunt bij het aankopen van nieuwe software is het Neteland-aspect. Zo kan
het bij sommige projecten interessant zijn om binnen Neteland dezelfde software aan te schaffen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000284: A3: GIS optimaal benutten in dagelijkse werking
A3: GIS optimaal benutten in dagelijkse werking
Vorselaar investeerde al in een eigen geografisch informatiesysteem (GIS). Dat werkt ondertussen goed en de voorbije
tijd werd hard gewerkt om allerlei data in te voeren, vooral ruimtelijke info maar ook andere diensten kunnen allerlei
data geografisch gaan verwerken. In de toekomst willen we GIS nog organisatiebreder maken en nog meer in de
dienstverlening gaan betrekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000069: AP4: Overige algemene diensten 0119 (deel gemeentehuis)
AP4: Eén centrale, toegankelijke gemeentelijke campus
Het gemeentehuis is het kloppend hart van de gemeente. Het moet een sociaal huis zijn waarin alle burgers zich thuis
kunnen voelen en terecht kunnen. Toegankelijkheid van zo’n publieke gebouwen is van belang. Gekoppeld aan een
langetermijnvisie willen we de site meer open stellen en ontsluiten (cf. project gemeentepark) en inbedden als een sociale
campus (cf. sociale dienstverlening, dienstencentrum, ontmoetingscentrum, serviceflats, sociale woningen,
zorginfrastructuur, enz.). In het verlengde willen we meteen voor het hele patrimonium een integraal gebouwenbeheer en
energiezorgplan opstarten. Dat is een prima basis voor een doordacht en professioneel gebouwenbeheer- en beleid in de
toekomst.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.589.007 1.705.528 1.723.330 1.742.996 1.766.029 1.790.143

Ontvangsten 35.975 42.910 36.920 37.145 32.870 28.670

Saldo -1.553.032 -1.662.618 -1.686.410 -1.705.851 -1.733.159 -1.761.473

Investeringen
Uitgaven 303.558 397.000 0 0 0 0

Ontvangsten 8.600 0 0 0 0 0

Saldo -294.958 -397.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000285: A1: Verbouwingen gemeentelijke campus
A1: Verbouwingen gemeentelijke campus
We werken aan de toegankelijkheid van het gemeentehuis (hellend vlak en inkomdeur). De ruimte aan de inkom van
zowel de ceremoniële ruimte als de lokettenruimte wordt heraangelegd (zie A2). De campus wordt uitgebreid en
herordend met aanpalende percelen zodat invulling kan worden gegeven aan de centralisatie van dienstverlening,
nodige ruimtes voor de extra medewerkers en ook nuttige functies (bv. doorgangswoningen/LOI) meer in de buurt
van de medewerkers/diensten kunnen worden georganiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.442 1.482 1.482 1.507 1.507 1.507

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.442 -1.482 -1.482 -1.507 -1.507 -1.507

Investeringen
Uitgaven 0 82.000 0 0 0 0

Ontvangsten 8.600 0 0 0 0 0

Saldo 8.600 -82.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000286: A2: Ontsluiting en toegankelijkheid
A2: Ontsluiting en toegankelijkheid
De ruimte aan de inkom van zowel de ceremoniële ruimte als de lokettenruimte wordt heraangelegd in functie van de
toegankelijkheid (hellend vlak), dienstverlening (werken op afspraak, toegang buiten openingsuren), ontharding
(vergroening binnentuin), het nieuwe Marktplein (doorsteek naar de centrumparking) én gemeentepark (open
ontmoetingsruimte met een makkelijke toegang tot diensten- en ontmoetingscentrum). Doorwaadbaarheid
(doorsteek, trage weg), toegankelijkheid, transparantie en leefkwaliteit (groene ruimte, speelweefsel) zijn daarin
leidmotieven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000287: A3: Langetermijnvisie voor het patrimonium
A3: Langetermijnvisie voor het patrimonium
Historisch zijn een aantal functies op zeer verschillende plaatsen in Vorselaar georganiseerd. Een totaaloverzicht en
denkoefening over het hele patrimonium heen, kan een visie genereren op lange termijn. Centralisatie en logische
clustering (ook vanuit de burgers bekeken) moet de richting aangeven. Dat betekent wellicht ook een strategische
investering in gronden/panden. Op termijn heeft dat ongetwijfeld een terugverdieneffect en is het ook
duurzaam/verstandig om daar de juiste keuzes in te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 303.558 315.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -303.558 -315.000 0 0 0 0

Financiering

Actie: AC000288: A4: Integraal gebouwenbeheer
A4: Integraal gebouwenbeheer
De voorbije legislatuur werd een eerste databank ontwikkeld van alle gebouwen. Daarmee kan het beheer beter
onder controle worden gehouden met o.a. het sleutelbeheer, onderhoud, … Er wordt een systematisch
gebouwenoverleg georganiseerd met alle betrokken diensten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.587.565 1.704.046 1.721.848 1.741.489 1.764.522 1.788.636

Ontvangsten 35.975 42.910 36.920 37.145 32.870 28.670

Saldo -1.551.590 -1.661.136 -1.684.928 -1.704.344 -1.731.652 -1.759.966

Investeringen
Financiering

Actie: AC000289: A5: Energiezorgplan voor patrimonium
A5: Energiezorgplan voor patrimonium
De energiedoelstellingen van openbare gebouwen worden alsmaar strenger. Als gemeente moeten we daar ook een
voorbeeldrol in opnemen. Er wordt een energiezorgplan voor (de meeste gebouwen uit) het patrimonium opgemaakt
en daaruit resulteert een ambitieuze investering in (ver)nieuwbouw zodat Vorselaar klaar is voor de toekomst. Die
investeringen zijn nu nodig, leveren weliswaar een piek op qua besteding van middelen maar zijn verplicht in het
kader van de nieuwe reglementering en het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, zijn noodzakelijk in het kader van de
klimaatambities (Kempen 2030) en hebben op termijn ook een terugverdieneffect. Het is dus de verstandige
langetermijnvisie van een goede huisvader.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000070: AP5: Overige algemene diensten 0119 (deel werkhal, technische
dienst en groendienst)
AP5: Optimaliseren van infrastructuur en werking gemeentelijke werkplaats
De gemeentelijke werkplaats is gelegen op het kruispunt van de Molenbaan en de weg naar de Veertien Kapellekens. De site
is de voorbije jaren al uitgebreid (extra grond, nieuwe werkhal), energietechnisch aangepast (aanleg gas, aanpassingen
verwarming) en verbouwd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.250 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.250 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Investeringen
Uitgaven 64.453 519.456 0 25.000 0 0

Ontvangsten 7.800 0 0 0 0 0

Saldo -56.653 -519.456 0 -25.000 0 0

Financiering

Actie: AC000290: A1: Competente werkploegen en materiële omkadering
A1: Competente werkploegen en materiële omkadering
Omwille van efficiëntieredenen en omwille van de aanwezige expertise (competentiegerichte vervangingen de
voorbije jaren) in de technische buitendienst wordt in Vorselaar heel vaak een beroep gedaan op de eigen technische
dienst. Heel wat projecten die op andere plaatsen zouden worden uitbesteed, gebeuren hier in eigen beheer. Dat siert
de ploeg maar legt ook een werkdruk op. Er werd al ruim geïnvesteerd in de materiële omkadering (materiaal, kraan,
veegmachine, …). Dat blijft een aandachtspunt. Ten gevolge van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zullen alle 2-takt-
machines moeten worden vervangen door meer energievriendelijke alternatieven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.250 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.250 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Investeringen
Uitgaven 58.549 307.860 0 25.000 0 0

Ontvangsten 7.800 0 0 0 0 0

Saldo -50.749 -307.860 0 -25.000 0 0

Financiering

Actie: AC000291: A2: Herinrichting gemeentelijke werkplaats
A2: Herinrichting gemeentelijke werkplaats
We investeren verder in een moderne gemeentelijke werkplaats. Het bestaande houten afdak achter de booghal op
de gemeentelijke werkplaats is bouwvallig. Er komt een nieuw afdak en een nieuwe omheining rond het domein.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 5.904 211.596 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -5.904 -211.596 0 0 0 0

Financiering
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Beleidsdoelstelling: BD000019: BD4: Een veilige gemeente zijn met vernieuwende
sensibilisering en consequent handhavingsbeleid  ...
BD4: Een veilige gemeente zijn met vernieuwende sensibilisering en consequent handhavingsbeleid
Vorselaar kan prima veiligheidscijfers voorleggen en kwam vorig jaar in een monitor naar voor als de gemeente met het grootste
veiligheidsgevoel. Ook binnen politiezone Neteland is Vorselaar de gemeente met de minste criminaliteit en overtredingen. Maar
de gemeente wil blijven verder werken aan veiligheid. Indien sensibilisering en informatie niet werken, is handhaving de figuurlijke
stok achter de deur. Daarin wordt samengewerkt met de veiligheidsdiensten (strafrechtelijke vervolging) maar de gemeente
neemt ook zelf verantwoordelijkheid door een eigen GAS-bevoegdheid (administratieve vervolging), noodplannings- en
handhavingsambtenaar. Nieuwe instrumenten en technieken worden stipt opgevolgd en ingezet waar mogelijk.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 907.712 957.586 867.065 876.470 887.258 896.668

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -907.712 -957.586 -867.065 -876.470 -887.258 -896.668

Investeringen
Uitgaven 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -33.561 -53.550 -53.550 -53.885 -53.885

Financiering

Actieplan: AP000071: AP1: Bestuurlijke preventie 0480 - Overige elementen van
openbare orde en veiligheid 0490
AP1: Nieuw drug- en verslavingsbeleid
Vorselaar nam het voortouw in de ontwikkeling van een heel ander, breder en meer multidisciplinair drugbeleid in de
Kempen. We willen dat beleid uitwerken, verankeren en ook verbreden bij bijvoorbeeld verenigingen, horeca en ook
uitbreiden richting andere vormen van verslaving zoals tabak, alcohol, e.a.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000292: A1: Multidisciplinair drugbeleid
A1: Multidisciplinair drugbeleid
Drugbeleid heeft niet enkel met handhaving te maken, zelfs niet in de eerste plaats. We willen meer aandacht voor
(lokale gezondheids)preventie, sensibilisering (bv. scholen, jeugd- en sportverenigingen) en nauwe samenwerking met
hulpverlening, huisartsen, … Alternatieve opvolging, aanklampend en multidisciplinair werken is de kern van het
drugbeleid dat binnen de inspiratiegroep ‘drugbeleid Kempen’ is uitgewerkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000293: A2: Eigentijds verslavingsbeleid
A2: Eigentijds verslavingsbeleid
Er zijn heel andere vormen van verslaving die hetzelfde afhankelijkheidsmechanisme tonen. Denk maar aan alcohol,
tabak maar ook nieuwe middelen zoals snuifgassen, enz. Sensibilisering, preventie en meer aandacht bij eigen
diensten, verenigingen, horeca, scholen en hulpverlening staan daarin centraal. Samenwerking met heel wat partners
zoals het CAW, het CGG, het CLB en de scholen staat voorop.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000072: AP2: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0490
AP2: Consequent handhavingsbeleid
Elk beleid heeft een sluitstuk nodig. Indien sensibilisering en informatie niet werkt, is handhaving de figuurlijke stok achter
de deur. Op dat vlak probeert de gemeente ook erg consequent, duidelijk en rechtlijnig te zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000294: A1: Eigen handhavingsambtenaar
A1: Eigen handhavingsambtenaar
Met de gemeente Olen delen we één handhavingsambtenaar, die de stedenbouwkundige- en milieuovertredingen
opvolgt. Woningkwaliteit, leegstand en verwaarlozing worden opgevolgd door de dienst ruimtelijke ordening, het
Kempens Woonplatform en IOK.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000295: A2: Systematisch handhavingsoverleg
A2: Systematisch handhavingsoverleg
De gemeente voert een consequent, duidelijk en rechtlijnig beleid. Alle aspecten van veiligheid en handhaving worden
opgevolgd in een zogenaamd handhavingsoverleg. Daarin zijn verschillende diensten vertegenwoordigd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000073: AP3: Bestuurlijke preventie 0480
AP3: Bestuurlijke handhaving en administratieve sancties
Er wordt alsmaar meer bestuurlijk gehandhaafd. Het toepassingsgebied wordt groter. Vele overlastfeiten en kleinere
vergrijpen (bv. sluikstorten) werden vroeger niet strafrechtelijk vervolgd. De gemeente besliste samen met de collega-
besturen uit de politiezone Neteland om ook administratieve vervolging/sancties mogelijk te maken en maakte één
politiecodex.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.525 3.550 3.600 3.600 3.650 3.650

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.525 -3.550 -3.600 -3.600 -3.650 -3.650

Investeringen
Financiering

Actie: AC000296: A1: Bestuurlijke handhaving i.s.m. ARIEC
A1: Bestuurlijke handhaving i.s.m. ARIEC
We maken samen met Het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC) een instrumentenkoffer om
de meest geëigende instrumenten te kunnen inzetten waar nodig. Het handhavingsoverleg en de juridische dienst van
IOK kan daar ook in adviseren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000297: A2: Politiecodex “gemeentelijke administratieve sancties”
actualiseren
A2: Politiecodex “gemeentelijke administratieve sancties” actualiseren
Vorselaar bestendigt de bestaande GAS-methodiek. De GAS-verantwoordelijke (Geel) stuurt mee aan. Een regelmatige
update van de politiecodex is noodzakelijk.

We bepalen met de vijf gemeenten daarin een nieuwe strategie. Mogelijk komt er een omslagpunt waarbij het
interessanter is om toch volop een GAS-werking uit te werken voor meerdere domeinen. In het verleden werd GAS
3/4 (verbreding naar verkeer) afgehouden. Het Vlaams regeerakkoord geeft duidelijk de richting aan dat er nog meer
bestuurlijk kan / zal worden gehandhaafd. Het debat is niet zozeer financieel (opbrengsten versus kosten van
organisatie) maar ook beleidsmatig (rol van politie/parket/lokale besturen in handhaving) en operationeel (organisatie
personeelsmatig, software, manier van werken, opvolging niet-betalers).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.525 3.550 3.600 3.600 3.650 3.650

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -3.525 -3.550 -3.600 -3.600 -3.650 -3.650

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000074: AP4: Politiediensten 0400 - Overige elementen openbare orde en
veiligheid 0490
AP4: Optimaliseren van de werking van politiezone en wijkpolitie
De meest natuurlijke partner inzake handhaving is de politie. Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar
maken deel uit van de Politiezone Neteland.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 661.455 706.965 716.095 725.225 734.355 743.485

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -661.455 -706.965 -716.095 -725.225 -734.355 -743.485

Investeringen
Financiering

Actie: AC000298: A1: Reorganisatie en optimalisatie van politiezone
A1: Reorganisatie en optimalisatie van politiezone
Na ruim 15 jaar ééngemaakte politie was de tijd rijp om de werking van de politiezone eens volledig tegen het licht te
houden en bij te sturen. Die reorganisatie komt op hetzelfde moment als de opmaak van een nieuw zonaal
veiligheidsplan. Een goed werkende en gemeenschapsgerichte politiezorg blijft het opzet. De aansluiting op de
gemeentelijke domeinen (cf. Neteland) wordt nauwer, o.a. in preventie, criminele motorbendes, horeca-vergunning,
mobiliteit, handhaving omgeving (stedenbouw, milieu), communicatie, personeelsmatig …

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 659.955 705.605 714.735 723.865 732.995 742.125

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -659.955 -705.605 -714.735 -723.865 -732.995 -742.125

Investeringen
Financiering

Actie: AC000299: A2: Wijkpolitie meer zichtbaar in de straat
A2: Wijkpolitie meer zichtbaar in de straat
Binnen de politiezone werd in Vorselaar een proefproject uitgetest waarbij de wijkpolitie meer op straat kan werken
en de permanentie intussen deels op het gemeentehuis wordt waargenomen. Er wordt voorzien in een systeem van
het boeken van afspraken en bij dringende noodwendigheden kunnen de interventieploegen van de politiezone en de
wijkpolitie (via gsm) worden opgevorderd. De politie zal, net zoals andere diensten, helemaal op afspraak werken.
Belangrijk is de zichtbaarheid in de straat ook te vergroten. Er zijn heel wat noden (bv. toezicht scholen, verkeer,
overlast op rondhangplekken, drugs, sluipverkeer, …).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000300: A3: Meer ANPR en beveiligingscamera’s
A3: Meer ANPR en beveiligingscamera’s
Aan alle op- en afritten, aan Berkelheide en aan de Heirbaan richting Wechelderzande investeerde de politie in ANPR-
camera’s voor automatische nummerplaatherkenning. Dat netwerk zal verder worden uitgebreid. In combinatie met
de informatie en beelden van naburige zones kunnen daders beter worden opgespoord. Aan het gemeentehuis en op
het sportcentrum zijn ook beveiligingscamera’s geplaatst. Sinds deze legislatuur worden ook mobiele camera’s ingezet
die overal in de gemeente geplaatst kunnen worden om zwerfvuilstorters te betrappen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000301: A4: Modern preventiebeleid en eigentijdse communicatie
A4: Modern preventiebeleid en eigentijdse communicatie
Elke inbraak is er één teveel. Er kwamen al heel wat buurtinformatienetwerken (BIN’s) bij: zone Putakkerstraat /
Moleneinde, omgeving Hildering, Van de Wervelaan, wijk rond Della Faillelaan, de Borrekenslaan, zone Nieuwstraat
(bloemen- en vogeltjeswijk). Bedoeling is om deze legislatuur een volledig gebiedsdekkende BIN-werking uit te
bouwen.

Vorselaar start met de gemeenten van zone Neteland een eigen preventiewerking en werkt aan een “certificaat Veilig
Wonen”. Met graveeracties streven we naar meer diefstalpreventie en het sneller terugvinden van gestolen fietsen.

Met het Rode Kruis blijven we nauw samenwerken: logistiek/inhoudelijk, voor de bloedinzamelingacties (“gemeente
met een hart”), de AED-toestellen (“hartveilige gemeente”) en het vormen van een netwerk (en uitbouw van een
psychosociaal hulpverleningsnetwerk) binnen Neteland.

Vorselaar stapte ook mee in het BE-Alert systeem. Dat zorgt voor een verwittiging in noodsituaties. Er is ook een BIN-
communicatiesysteem. Al deze communicatie-platformen maar ook sociale media worden ingezet in het
veiligheidsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.500 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.500 -1.360 -1.360 -1.360 -1.360 -1.360

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000075: AP5: Brandweer 0410
AP5: Opvolgen van brandweerhervorming waardoor de snelst adequate hulpverlening ook voor Vorselaar gewaarborgd blijft
In de lijn van de politiehervorming begin jaren 2000 stond werd in de vorige legislatuur ook een brandweerhervorming
doorgevoerd. Het is kwestie van deze hervorming stipt op te volgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 199.272 134.245 134.245 134.245 135.588 135.588

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -199.272 -134.245 -134.245 -134.245 -135.588 -135.588

Investeringen
Uitgaven 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -33.561 -53.550 -53.550 -53.885 -53.885

Financiering
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Actie: AC000302: A1: Brandweerzorg via brandweerzone Kempen
A1: Brandweerzorg via brandweerzone Kempen
Vorselaar maakt deel uit van brandweerzone Kempen waarvan het secretariaat is gehuisvest in het veiligheidshuis van
Geel. De hervorming wordt stipt opgevolgd door de burgemeester: enerzijds om de brandweerzorg te blijven
garanderen (bv. ligging versus Herentals en Grobbendonk) en anderzijds om de kostprijs onder controle te houden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 199.272 134.245 134.245 134.245 135.588 135.588

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -199.272 -134.245 -134.245 -134.245 -135.588 -135.588

Investeringen
Uitgaven 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -33.561 -53.550 -53.550 -53.885 -53.885

Financiering

Actie: AC000303: A2: Betere brandpreventiewerking
A2: Betere brandpreventiewerking
Vorselaar keurde samen met andere gemeenten een politiereglement inzake brandveiligheid goed waarbij zowel
evenementen als publiek toegankelijke gebouwen beter gescreend en beveiligd worden. De noodplanningsambtenaar
en brandweer/politie werken daarin samen. Dat moet ertoe bijdragen dat er in de toekomst hopelijk geen grote
drama’s plaatsvinden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000076: AP6: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0490
AP6: Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) en professionele werking van dienst noodplanning
Noodplanning is de voorbije jaren al breed uitgebouwd in Vorselaar. Een “oefenbeleid” is minder aanwezig. Het bestuur wil
deze legislatuur een inhaalbeweging maken met een up-to-date ANIP en een oefenbeleid dat focust op de meest kwetsbare
plaatsen: onder meer de scholen, jeugdcentrum en kinderopvang.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 43.460 12.865 13.125 13.400 13.665 13.945

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -43.460 -12.865 -13.125 -13.400 -13.665 -13.945

Investeringen
Financiering

Actie: AC000304: A1: Up-to-date ANIP
A1: Up-to-date ANIP
Er werd al werk gemaakt van een praktisch ANIP. Dat moet echter regelmatig worden bijgewerkt en ingeoefend. Het
vroegere platform waarbinnen die noodplanning werd bijgehouden (OSR) is veranderd naar een nieuw ICMS-systeem.
De noodplanningsambtenaar zorgt samen met de burgemeester en de vijf disciplines in de veiligheidscel voor de
vinger aan de pols.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000305: A2: Noodplanningsambtenaar en veiligheidscel op twee niveaus
A2: Noodplanningsambtenaar en veiligheidscel op twee niveaus
Vorselaar heeft door de samenwerking binnen Neteland ook een eigen, opgeleide, noodplanningsambtenaar. Die
begeleidt de burgemeester in crisissituaties en coördineert de noodplanning. De veiligheidscel volgt de
veiligheidsthema’s en evenementen op. Daarin zetelen alle veiligheidsdisciplines. Vanuit de veiligheidscel zal ook een
oefenbeleid opgezet worden. Daarbij wordt in de eerste instantie aandacht geschonken aan de meest kwetsbare
locaties en doelgroepen: serviceflats, kinderopvang, jeugdcentrum en scholen.

Op regionaal niveau wordt dat georganiseerd met een Intergemeentelijke VeiligheidsCel (IVC). In deze cel zitten de
federale en lokale politie, brandweer, civiele bescherming, de verantwoordelijke van ambulances, gezondheidszorg en
ziekenhuizen. Het scholendomein krijgt speciale aandacht. Er zijn veiligheidsoefeningen en alle gebouwen en poorten
worden duidelijk aangegeven voor de hulpdiensten. Zo zijn we goed georganiseerd om efficiënt op te treden bij
incidenten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 43.460 12.865 13.125 13.400 13.665 13.945

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -43.460 -12.865 -13.125 -13.400 -13.665 -13.945

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000078: AP7: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0490
AP7: Vorselaar voert samen met Neteland een actief beleid om het hoofd te bieden aan Corona en andere pandemieën die
onze regio/wereld bedreigen
Toen Corona uitbrak, werkten de vijf gemeenten van Neteland meteen solidair samen om de richtlijnen van de hogere
overheden lokaal te vertalen. De crisiscel Neteland (burgemeesters, noodplanningsambtenaren en
communicatieambtenaren, politie, voorzitter huisartsenkring en directeur ziekenhuis) vergaderde tot driemaal per week. Er
werd nauw samengewerkt met het ziekenhuis en de huisartsenkring. Zo werden ook veel extra initiatieven uitgewerkt en 6
expertenteams opgezet die de rode draad vormden in de Corona-crisis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 99.961 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -99.961 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Actie: AC000309: A1: Samen tegen corona
A1: Samen tegen Corona
De artsen en ziekenhuizen zagen de dynamiek van Neteland en samen gingen we meteen aan de slag met een eigen
triagecentrum en call center. Er werden veel extra initiatieven uitgewerkt: bv. een vrijetijdsbingo voor kinderen,
wandelingen en campagnes. Per domein werden expertenteams opgezet: voor vrije tijd & verenigingen, personeel &
dienstverlening, handelaars & horeca, scholen & kinderopvang, logistiek (ziekenhuis, verplegenden huisartsen) en
zorg & welzijn (overlijdens, zieken, vereenzaming, psychologische ondersteuning), ... Zij werkten maanden samen om
de vele honderden vragen het hoofd te bieden. De crisiscel Neteland was daarin het platform. In totaal werden meer
dan 800 vrijwilligers ingezet, werden van daaruit ook diensten georganiseerd voor de hele Kempense regio (bv. call
center voor werkingsgebied van meer dan 250.000 inwoners + logistiek transport en verdeling van materiaal vanuit
Neteland naar de 4 Kempense ziekenhuizen). De Neteland-inwoners waren ook de eersten die mondmaskers
ontvingen door de inzet van eigen naaiateliers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: AC000310: A2: In de toekomst nog beter voorbereid zijn op pandemieën
A2: In de toekomst nog beter voorbereid zijn op pandemieën
In de zogenaamde 2de golf van COVID-19 werden de gevolgen van Corona alsmaar duidelijker en was meer en meer
ondersteuning nodig: psychosociaal, vereenzaming, richting verenigingen, handelaars, zorgverstrekkers maar ook
ouderen, zieken en kwetsbare gezinnen. Sociaal contact is in deze tijden een gemis voor iedereen. Ook economisch is
er veel schade: tijdelijke werkloosheid of een zaak die moet sluiten. Vorselaar wil daarin hoop bieden. Onze sterkte is
en blijft solidariteit en een warme gemeenschap. Als lokaal bestuur willen we dat versterken en waar mogelijk de
getroffen mensen en verenigingen ondersteunen.

Met een gepast relancebeleid en een evaluatie van de Corona-epidemie, kan de toekomst worden voorbereid. Er
wordt een draaiboek opgemaakt om bij een volgende epidemie of pandemie nog beter voorbereid te zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 99.961 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 -99.961 0 0 0 0

Investeringen
Financiering

Inhoudstabel: SD50: SD5: Algemene financiering
SD5: Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 16.875 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangsten 7.728.281 7.742.434 7.922.099 8.153.237 8.351.359 8.549.068

Saldo 7.711.406 7.717.959 7.852.324 8.078.862 8.277.584 8.476.493

Investeringen
Uitgaven 344.835 690.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo -344.835 -606.756 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangsten 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000

Beleidsdoelstelling: BD000020: BD1: Vorselaar blijft een financieel gezonde gemeente
BD1: Vorselaar blijft een financieel gezonde gemeente
Vorselaar is een kerngezonde gemeente. Het financieel beleid moet gevoerd worden vanuit een langetermijnvisie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 16.875 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangsten 7.728.281 7.742.434 7.922.099 8.153.237 8.351.359 8.549.068

Saldo 7.711.406 7.717.959 7.852.324 8.078.862 8.277.584 8.476.493

Investeringen
Uitgaven 344.835 690.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo -344.835 -606.756 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangsten 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000

Actieplan: AP000077: AP1: Algemene financiering 0010-0020-0030-0040-0050-0090
AP1: Gezond financieel beleid
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Eind 2012, het begin van vorige legislatuur bedroeg het resultaat (verschil tussen dagelijkse werkingskosten en -
opbrengsten, de ruimte waarmee je jaarlijks investeringen kan doen) 562.747 euro. Het bestuur maakte in 2013 meteen
werk van het opstellen van het 80-puntenplan. Daarmee is er fors bespaard op de interne werking door o.a. minder uit te
besteden, zaken efficiënt op lange termijn én met veel subsidies aan te pakken. Op het einde van die legislatuur (°
jaarrekening 2018) bedroeg de “autofinancieringsmarge” maar liefst 1.391.434 euro. Het is een aangename vaststelling dat
het financiële resultaat de afgelopen jaren voortdurend in stijgende lijn gaat, ondanks heel wat tegenvallers (o.a. minder
ontvangsten uit het Gemeentefonds, hoge historische afrekeningen van de vroegere pool voor de brandweerkosten,
verminderde dividenden en intresten, verminderde subsidies van Vlaamse en federale overheid, …) en zonder ook maar één
bijkomende lening. Op die manier beschikt onze gemeente nu over een aanzienlijke financiële buffer. Vorselaar is sinds
december 2018 volledig schuldenvrij. Toch is er ook in alle beleidsterreinen zwaar geïnvesteerd.

De strategische en beleidsdoelstellingen, de actieplannen en concrete projecten worden uitgevoerd zonder dat daarvoor de
belastingen moesten worden verhoogd.  Zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen op de onroerende
voorheffing blijven in Vorselaar onder het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten. Op een aantal vlakken is de
schaalgrootte van Vorselaar beperkt, en daarom maken we slimme keuzes om intergemeentelijk samen te werken.
Vorselaar neemt daarin zelf ook de kop.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 16.875 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangsten 7.728.281 7.742.434 7.922.099 8.153.237 8.351.359 8.549.068

Saldo 7.711.406 7.717.959 7.852.324 8.078.862 8.277.584 8.476.493

Investeringen
Uitgaven 344.835 690.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo -344.835 -606.756 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangsten 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000

Actie: AC000306: A1: Algemene belastingen niet verhogen
A1: Algemene belastingen niet verhogen
Door het gemeentebudget onder controle te houden kan het bestuur waarborgen om opnieuw geen verhoging te
plannen van de klassieke personen- en grondbelastingen. Dat is niet evident want ondertussen zijn de belastingen al
20 jaar onveranderd. De belastingsdruk voor de inwoners en ondernemers van de gemeente ligt daardoor op een erg
laag niveau.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 4.315.595 4.232.305 4.231.546 4.286.176 4.367.105 4.450.718

Saldo 4.315.595 4.232.305 4.231.546 4.286.176 4.367.105 4.450.718

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000307: A2: Financiën voor de financiering, werking en investeringen
A2: Financiën voor de financiering, werking en investeringen
Het bestuur creëerde in de vorige legislatuur door een besparingsplan (“80-puntenplan”) zowel in de exploitatie als
voor noodzakelijke investeringen de nodige financiële marge. Vorselaar werd zelfs één van de enige gemeenten in
Vlaanderen die volledig schuldenvrij zijn. Indien zware, en lang geplande, investeringen worden gedaan, zou het
echter ook onverantwoord zijn om dit alleen te laten betalen door de huidige generatie. Het is goed dat investeringen
financieel gespreid worden. De meerwaarde en het nut gaan immers ook meerdere generaties mee. De financiële
ondersteuning (° Vlaamse overheid) inzake responsabiliseringsbijdrage (pensioenen) en het nieuwe fonds “open
ruimte” zijn daarin dankbare bronnen van inkomsten voor de gemeente.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 16.875 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangsten 3.412.686 3.510.129 3.690.553 3.867.061 3.984.254 4.098.350

Saldo 3.395.811 3.485.654 3.620.778 3.792.686 3.910.479 4.025.775

Investeringen
Uitgaven 344.835 690.000 0 0 0 0

Ontvangsten 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo -344.835 -606.756 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangsten 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000

Actie: AC000308: A3: Het bestuur neemt beslissingen op lange termijn en brengt die
transparant in kaart in de vera...
A3: Het bestuur neemt beslissingen op lange termijn en brengt die transparant in kaart in de verantwoording
Het bestuur nam ondertussen al heel wat beslissingen die heel erg verstandig zijn op lange termijn … ook al
vertekenen die op korte termijn de budgettaire cijfers. Voorbeelden daarvan zijn: kapitaalverhogingen in
financieringsintercommunales (verstandig thesauriebeheer), strategische aankopen voor de toekomst (waarde wordt
behouden maar uitgaven moeten wel in één keer worden verwerkt), investeringen in klimaat (met
terugverdieneffecten voor de komende generaties) en het pensioenfonds (meer dan 2,2 miljoen euro) om de
toekomstige pensioenlasten. Ook in deze legislatuur zullen dergelijke opties worden voorgelegd (bv.
kapitaalverhogingen Publi-T, investeringen in windenergie, strategische aankopen patrimonium, toegekende
renteloze lening, overboeken van aandelen preferent kapitaal naar Iveka/Fluvius). Dergelijke budgetten (bv.
investeringen in windmolens, strategische aankopen in kader van centralisering diensten) zijn technisch een uitgave
maar die middelen zijn niet ‘weg’ en tonen vaak ook de goede huisvaderpolitiek op langere termijn (behoud waarde
middelen en creatie van intresten/dividenden voor de gemeente in de toekomst). De gemeenteraad vroeg in het
verleden al om ook die investeringen en thesauriebewegingen transparant te tonen bovenop de klassieke rapportage
uit BBC/meerjarenplan. Zodoende is er een totaalbeeld van de gemeentelijke middelen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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A. Werkingssubsidies
Omschrijving BV ARK MJP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gem OCMW

IOK statutaire bijdrage algemene 

werkingskosten

0119 6494000 MJP000163 0 0 1.600 1.600 1.650 1.650 x

Neteland: bijdrage 

coördinatorschap + deelgroepen

0119 6494000 MJP000164 20.582 59.974 77.872 79.430 81.018 82.638 x

Broederlijk Delen (550 euro), 

Noord-Zuidraad (1750 euro), 

11.11.11 (550 euro), 

vredeseilanden (550 euro) + 

occasionele acties inzake 

ontwikkelingssamenwerking 

(1300 euro)

0160 6499900 MJP000207 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 x

Charter ouders verongelukte 

kinderen

0200 6493000 MJP000239 100 100 100 100 100 100 x

De Lijn: derdebetalersysteem 0210 6494000 MJP000242 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 x
Tussenkomst in afval luiers 0300 6491000 MJP000246 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 x
Iok statutaire bijdrage algemene 

werkingskosten afvalbeheer

0309 6494000 MJP000276 1.576 1.615 1.625 1.650 1.675 1.700 x

Afkoppeling woningen 0310 6491000 MJP000284 8.500 30.000 12.500 5.000 5.000 5.000 x
Aankoop en beheer 

natuurgronden

0340 6493000 MJP000288 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 x

Kempens Landschap 0340 6494000 MJP000289 1.767 1.800 1.825 1.825 1.850 1.850 x
Regionaal landschap: 

cofinanciering leaderdossier 

verbindend landschap

0340 6494000 MJP000953 15.000 x

Landbouwers bekalking 0349 6492000 MJP000290 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 x
Opvolgingscommissie: 

Beek.boer.bodem

0349 6494000 MJP000291 2.500 1.500 1.500 1.500 x

Herbruikbare luiers 0380 6491000 MJP000302 400 400 400 400 400 400 x
Dotatie politiezone 0400 6494000 MJP000306 659.955 705.605 714.735 723.865 732.995 742.125 x
Dotatie brandweerzone 0410 6494000 MJP000307 199.272 134.245 134.245 134.245 135.588 135.588 x
Raad lokale economie 0500 6494000 MJP000910 620 620 620 620 620 620 x
VVV 0520 6493000 MJP000314 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 x
TPA 0521 6494000 MJP000316 1.300 1.300 1.300 1.325 1.325 1.325 x
Landschap Kleine en Grote Nete 0521 6494000 MJP000317 1.983 1.960 1.975 1.975 2.000 2.000 x
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Cofinanciering strategisch project 

Kleine Nete (Regionaal landschap 

2018-2023)

0521 6494000 MJP000318 1.545 1.693 1.693 1.693 x

Boekstart (tem 2021) 0703 6494000 MJP000395 440 440 x
Geschenkenbons jubilarissen + 

geboortepremies

0710 6491000 MJP000416 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 x

Kempens Karakter - cultureel 

erfgoed + Intergemeentelijke 

Onroerend Erfgoeddienst (IOED)

0729 6494000 MJP000436 8.500 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 x

Socio-culturele verenigingen 0739 6493000 MJP000452 8.900 9.500 9.200 9.200 9.200 9.200 x
Buurtwerking 0739 6493000 MJP000453 2.000 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 x
De Pluim 0739 6493000 MJP000960 300 300 300 300 300 300 x
Cultuurraad 0739 6494000 MJP000909 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 x
Sportverenigingen met 

jeugdwerking

0740 6493000 MJP000461 6.877 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 x

Sportverenigingen 0740 6493000 MJP000462 7.285 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 x
Jeugdverenigingen 0750 6493000 MJP000513 10.438 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 x
Jeugdraad 0750 6494000 MJP000911 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 x
Oudercomité gemeenteschool 0800 6493000 MJP000581 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 x
Scholengemeenschap 0800 6494000 MJP000582 680 680 680 680 680 680 x
Middagtoezicht kleuter- en lagere 

school voor leerkrachten vrij 

onderwijs

0870 6499900 MJP000595 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 x

Zwembeurten vrije school 0870 6499900 MJP000596 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 x
Oudercomité vrije school 0879 6493000 MJP000597 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 x
Sinterklaas + milieulessen vrije 

school

0879 6499900 MJP000598 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 x

Socio-pedagogische toelage 0900 6491000 MJP000722 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 x
Energiezuinige toestellen 0900 6491000 MJP000723 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 x
Feestvarken 0900 6493000 MJP000725 800 800 800 800 800 800 x
Welzijnsschakel 't Kiertje 0900 6499900 MJP000600 550 550 550 550 550 550 x
Kiko 0945 6494000 MJP000635 300 2.400 2.450 2.450 2.500 2.500 x
Ispahan 0949 6493000 MJP000642 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 x
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B. Investeringssubsidies
Omschrijving BV ARK MJP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gem OCMW

Heraanleg Markt - werken ism 

Hidrorio

0310 6640000 MJP000285 93.000 x

Opvolgingscommissie: in kader 

van strategisch project Schupleer

0340 6640000 MJP000952 45.275 x

Brandweerzone 0410 6640000 MJP000955 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885 x
Brug Aa 0521 6640000 MJP000902 0 18.000 x
Riolering Noord fase 3: 

ondergronds brengen en 

vernieuwen openbare verlichting

0670 6640000 MJP000359 115.000 x
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per
beleidsdomein

2020-2025
Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

Markt 14, 2290 Vorselaar

Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Financieel directeur: Cindy Martens

Beleidsdomein:
BD01

Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein:
BD02

Algemeen bestuur en ondersteunende diensten

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein:
BD03

Ruimte, omgeving en infrastructuur

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
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BV0500 Handel en middenstand
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria

Beleidsdomein:
BD04

Vrije tijd en evenementen

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren   
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0790 Erediensten

Beleidsdomein:
BD05

Samenleving en sociaal beleid

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
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BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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Overzicht verbonden entiteiten

Entiteit waarvoor bestuur tussenkomst in verlies of tekort
Brandweerzone Kempen

Kerkfabriek Vorselaar

Politiezone Neteland
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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Personeelsinzet (in VTE)

Gemeente OCMW Gemeente OCMW Gemeente OCMW Gemeente OCMW Gemeente OCMW Gemeente OCMW

Vastbenoemd

Niveau A 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5

Niveau B 3,3 1,8 3,3 1,8 3,3 1,8 3,3 1,0 3,3 1,0 3,3 1,0

Niveau C 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0

Niveau D 1,4 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0

Niveau E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contractueel

Niveau A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Niveau B 11,1 6,1 12,1 6,1 12,1 6,1 12,1 6,9 12,1 6,9 12,1 6,9

Niveau C 5,3 2,5 6,3 3,5 5,6 3,5 5,6 3,5 5,6 3,5 5,6 3,5

Niveau D 20,9 2,4 21,5 2,4 21,5 2,4 21,5 2,4 21,5 2,4 21,5 2,4

Niveau E 10,4 0,5 10,4 0,5 10,4 0,5 10,4 0,5 10,4 0,5 10,4 0,5

Totaal

Niveau A 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5

Niveau B 14,4 7,9 15,4 7,9 15,4 7,9 15,4 7,9 15,4 7,9 15,4 7,9

Niveau C 6,1 2,5 7,1 3,5 6,4 3,5 6,4 3,5 6,4 3,5 6,4 3,5

Niveau D 22,3 2,4 22,3 2,4 22,3 2,4 22,3 2,4 22,3 2,4 22,3 2,4

Niveau E 10,4 0,5 10,4 0,5 10,4 0,5 10,4 0,5 10,4 0,5 10,4 0,5

Totaal VTE 55,2 14,8 57,2 15,8 56,5 15,8 56,5 15,8 56,5 15,8 56,5 15,8

20252020 2021 2022 2023 2024
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Aanpassing meerjarenplan – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar – 2020-2025 
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Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Belasting BV ARK MJP 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0020 7300000 MJP000006 1.632.416 1.617.553 1.617.553 1.617.553 1.617.553 1.617.553

Aanvullende belasting op de 

personenbelasting

0020 7301000 MJP000007 2.563.494 2.495.067 2.494.308 2.548.938 2.629.867 2.713.480

Motorrijtuigen 0020 7302000 MJP000008 119.685 119.685 119.685 119.685 119.685 119.685

Begraving / bijzetting / verstrooiing 0020 7331100 MJP000009 500 500 550 550 575 575

Diftar/ophaalronde 0020 7332200 MJP000010 305.000 305.000 305.000 305.000 310.000 310.000

Nachtwinkels en phoneshops 0020 7340800 MJP000011 0 0 0 0 0 0

Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken 0020 7342100 MJP000012 400 400 400 400 400 400

Plaatsrecht kermissen 0020 7360100 MJP000013 0 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

Automatische verdelers 0020 7360600 MJP000014 3.750 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Terrassen, tafels, stoelen 0020 7360800 MJP000015 470 0 0 0 0 0

Andere belastingen op het gebruik van het 

openbaar domein

0020 7369999 MJP000016 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

Leegstaande  woningen en gebouwen 0020 7374000 MJP000017 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Krotten/verwaarloosde, ongeschikte of 

onbewoonbare woningen en gebouwen

0020 7375000 MJP000018 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900

Tweede verblijven 0020 7377000 MJP000019 49.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Andere belastingen 0020 7389999 MJP000020 0 0 0 0 0 0
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Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025
Journaalvolgnummers: 12086

Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

Markt 14, 2290 Vorselaar

Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Financieel directeur: Cindy Martens

Soort Code Hoogste journaalvolgnummer

1 12086
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