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Beleidsevaluatie

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 30948 Alg. 4040028046 / EK 12086 IK 5322

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)
Markt 14, 2290 Vorselaar 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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.259.724 1.343.319 1.350.141

Ontvangsten 884.836 691.521 728.116

Saldo -374.888 -651.798 -622.025

Investeringen
Uitgaven 1.078.661 1.653.366 2.613.450

Ontvangsten 323.921 260.665 261.785

Saldo -754.741 -1.392.701 -2.351.665

Financiering
Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 25.347 25.347 0

Saldo 25.347 25.347 0

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 841.309 816.619 852.541

Ontvangsten 109.069 96.200 162.500

Saldo -732.240 -720.419 -690.041

Investeringen
Uitgaven 27.225 30.000 1.000.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -27.225 -30.000 -1.000.000

Financiering
Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 25.347 25.347 0

Saldo 25.347 25.347 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 3 / 165



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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: Binnen IOK werd gewerkt aan een harmonisatie van afvalverwerking en afvaltarieven.
Een nieuw reglement werd goedgekeurd en is van kracht vanaf 2021. De ophaling grof vuil werd
efficiënter gemaakt sinds 2020.

Het vuilbakkenplan is in opmaak i.s.m. IOK. De vuilbakkeninventaris werd afgewerkt en het gebruik
van de vuilbakken wordt gemonitord. Speciale aandacht gaat naar het sportterrein, de skaters, de
doelgroep jeugd. Via het coachingtraject krijgt de gemeente ondersteuning in de strijd tegen
zwerfvuil - sluikstort. In Vorselaar zijn er zeer veel vrijwilligers aan de slag die zich engageren om
zwerfvuil in te zamelen. Corona heeft tot een stijging van zwerfvuil geleid (mondmaskers ed.) maar
ook zijn er steeds meer mensen die zich hier tegen keren en iets willen doen. Met een
affichecampagne worden deze “mooimakers” in de kijker gezet. Handhaving blijft een belangrijke
pijler, vooral tegen sluikstort. Met de sluikstortcamera ism PZ Neteland konden verschillende
sluikstorters worden gevat. De hotspots worden elk jaar geactualiseerd. De camera heeft ook een
ontradend effect.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 747.871 713.747 709.636

Ontvangsten 108.826 95.950 95.950

Saldo -639.045 -617.797 -613.686

Investeringen
Uitgaven 27.225 30.000 40.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -27.225 -30.000 -40.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 4 / 165



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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: De ladder van Lansink (vermijden van waterafvoer, infiltratie tot en met afvoer van
afvalwater) wordt consequent gehanteerd. Wadi's worden geïntegreerd in ontwerpen en de
gemeente hanteert ook een visie van ontharding. Op het Marktplein zal een innovatief
regenwaterproject worden opgezet met educatieve functies. De gemeente ging ook een
pilootproject aan met de Vlaamse overheid. PIDPA-Hidrorio, gemeente en een studiebureau
maakten het voorbije jaar een uitgebreid basishemelwaterplan met 18 deelzones. Ook een
droogteplan werd opgemaakt en samengevoegd met dat basishemelwaterplan. In 2021 zal dit
geïntegreerd basishemelwaterplan en droogteplan worden goedgekeurd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 8.303 8.500 48.500

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -8.303 -8.500 -48.500

Investeringen
Financiering

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 25.347 25.347 0

Saldo 25.347 25.347 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 5 / 165



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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Zandwinning Heirbaan:Deze visie dient nog verder uitgewerkt te worden in
samenwerking met de beide eigenaars. Het zandwinningsproject Adams heeft nog een vergunning
tot 2031. Het project Vaes heeft in de loop van 2018 van de deputatie een vergunning tot afwerking
van de site gekregen, met eindafwerking landbouw. Gezien de natuurontwikkeling in een gedeelte
van de zandwinning, heeft de gemeente via de advisering opgelegd dat een gedeelte van de
oppervlakte als natuur bewaard blijft. Dit advies werd gebaseerd op de biologische
waarderingskaart. De handhaving wordt opgevolgd door Milieu-inspectie. De eindafwerking van het
gedeelte Vaes / GR De Kempen is volop bezig. De provincie heeft de adviezen van de gemeente
gevolgd. In 2020 werd de eindafwerking uitgevoerd voor het gedeelte Vaes.

Historische grondopslag Vispluk:Voorbereidende gesprekken met IOK zijn opgestart. IOK is hierbij
betrokken partner en werd aangespoord om daar actie in te ondernemen. Een budget voor
staalnames van de grond is voorzien in het vorige en huidige meerjarenplan. Ook een percelering is
al uitgetekend door onze technische dienst. Ondertussen werd een deel van de grond opgeslagen in
verschillende loten volgens vermoedelijke vervuilingsgraad met het oog op het nemen van
staalnames. Staalnames en analyses werden uitgevoerd. Er bleek een te hoge zinkverontreiniging te
zijn waardoor afvoer als zuivere grond niet mogelijk is. Enkel mogelijkheden voor verwerking als
bouwstof. Nog geen afvoer mogelijk. Voor deze site is er nog geen oplossing.

Historische groenopslag Plein:De voorbije jaren werd een deel van het groenafval uitgevoerd met
mestbreker op akkers. Bedoeling is om stelselmatig daar alles weg te werken. Ondertussen is de
aankoop van de percelen naast de werkhal rond en kan daar het groenafval via een heel korte keten
(en korte doorlooptijd) worden gebracht. Dat is veel efficiënter (en er is ook meer sociale controle en
toezicht mogelijk). De percelen van de oude groenopslag zijn notarieel verkocht in het kader van
dezelfde transactie van de gronden rondom de werkhal.  Maximale toepassing op eigen terrein als
voorbereiding voor bosaanplantingen. De rest wordt legaal afgevoerd. De komende tijd wordt het
bos terug aangeplant.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 10.491 12.550 12.550

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -10.491 -12.550 -12.550

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: De samenwerking met de erkende natuurverenigingen verloopt goed. De gemeente
voorziet jaarlijks een aankoopsubsidie voor de aankoop en beheer van natuurgebieden. Jaarlijks
worden die dossiers opgevolgd. Zij houden zich ook keurig aan de vragen tot openstelling en hebben
een aparte publiekswerking waardoor die natuur ook terug tot bij de mensen kan komen en door
velen kan worden beleefd. De gemeente volgt het inrichtingsproject Graafweide - Schupleer op.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 10.323 9.767 9.800

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -10.323 -9.767 -9.800

Investeringen
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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: Er werd een energie- en klimaatplan voorbereid i.s.m. IOK. Daaruit vloeien heel wat
projecten: vervanging glas bib, werken aan sporthal, dakisolatie, … ook zonnepanelen worden bij
ritme van elk jaar aangelegd en dit gekoppeld aan andere projecten. Samen met Fluvius werd een
energiezorgplan opgemaakt per gebouw.

In 2020 werden zonnepanelen gelegd op de BKO, Bib en het te behouden deel van de
gemeenteschool. De bib kreeg nieuwe beglazing en dakisolatie. Maar ook de komende jaren zullen
bijkomende investeringen volgen, onder meer in het kader van een klimaatsubsidie die de gemeente
bij CAPLO wist te realiseren, alsook met de trekkingsrechten van een nieuwe klimaatpact dat de
gemeente zal aangaan met de Vlaamse overheid.

Bij vervanging van openbare verlichting en bij projecten wordt gekozen voor LED-verlichting. De
eerste straten zijn daar ondertussen al mee uitgerust. Er is een ambitieuze doelstelling om op 12
jaar alle 104 straten te verledden.

De gemeente staat burgers die energiebesparende renovaties uitvoeren bij in het aanvragen van
subsidies. In samenwerking met IOK werd een energieloket opgestart waar burgers terecht kunnen
met technische vragen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 60.585 66.805 66.805

Ontvangsten 243 250 66.550

Saldo -60.342 -66.555 -255

Investeringen
Uitgaven 0 0 960.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -960.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: Via de burgemeesterconvenant (Kempen 2030) wordt veel aandacht gegeven aan het
thema klimaat en duurzaamheid. Er is een vuilnisbakkenplan (met QR-codes). De samenwerking met
de meters/peters inzake zwerfvuil verloopt goed. Ook wijkwerkers en de buurten worden ingezet.
Jaarlijks is er ook de collectieve zwerfvuilactie. Sensibilisatie gebeurt via het infoblad, Facebook,
maar ook de duurzaamheidskrant en afvalkrant van IOK. Ook via geWOONtebreker (ism Neteland)
worden campagnes uitgewerkt.

Op het lokaal duurzaamheidsoverleg in Vorselaar, waar geïnteresseerde burgers aan deelnemen,
werd voorgesteld om een actie rond het verharden van voortuintjes uit te voeren, een actie die in
2021 concreet wordt. In 2020 werden ook de duurzame helden voorgesteld die inspanningen leveren
in Vorselaar rond de SDG's.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 400 400

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: Bij melding van een zwerfkat zijn er twee opties:
- Men vangt de kat zelf en brengt ze naar Veeweyde.
- De gemeente vangt de kat, laat ze steriliseren/castreren bij Dierenartsenpraktijk Alpha en zet ze
hierna weer ter plaatse uit..
Jonge kittens worden geplaatst in opvanggezinnen. Deze worden gesocialiseerd en als huiskat
geplaatst.
In 2020 was er een opvallende daling van het aantal gemelde zwerfkatten. Het aantal 'hotspots'
waar vele niet-gesteriliseerde katten samenzaten, werd de afgelopen jaren aangepakt.
De gemeente wordt bij dit beleid gesteund door een geëngageerde vrijwilliger. .

Vorselaar heeft een eigen chiplezer om verloren gelopen huisdieren zoals katten, honden en zelfs
paarden te verenigen met hun eigenaars. Als katten verkeerslachtoffer worden, checken de diensten
de chip zodat de eventuele eigenaar verwittigd kan worden.

De gemeente werkt samen met de politie om meldingen van dierenverwaarlozing aan te pakken.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.737 4.850 4.850

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -3.737 -4.850 -4.850

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 620 620 620

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -620 -620 -620

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: De lokale economie kreeg klappen tijdens Corona en de gemeente heeft daarom
geïnvesteerd in een “corona impact onderzoek” om specifieke noden te kunnen detecteren. De
lokale economie heeft veel veerkracht getoond. Zo werd het horeca-overleg opgestart en werd de
campagne “Vorselaar Smaakt” georganiseerd. We ondersteunden logistiek (nadars en stickers voor
de signalisatie) en communicatief (infosessies, de gemeentelijk website en sociale media) en helpen
bij de steunaanvragen. Het winkelhieren/lokaal winkelen was al gepland in het beleidsplan maar
kreeg meteen een heel actuele inslag door Corona en is een blijver voor de toekomst.

Er kwamen zelfs nieuwe zaken bij (bv. juwelen Belphy Van Looy, Black Velvet, Blooms, De General,
De 40). Er werd ook een vergunning afgeleverd voor een nieuwe buurtwinkel. Er was ook het
jubileum van gevestigde waarden zoals Chill Out, Laurisa (was in 2019) en Elthyc. Den Engel en Den
Tip werden ook heropend. Horeca betalen definitief geen "terrastaks" meer en kregen extra
terrasruimte door Corona. Corona heeft ook een boost gegeven aan het geplande horeca-overleg.
Via Facebook wordt "ondernemend Vorselaar" gepromoot. Er werd alles in het werk gesteld om de
septemberkermis veilig te kunnen laten doorgaan en het kermiscircuit volgens het coronaprotocol in
te richten zodat de horeca veilig konden openblijven.

Er wordt ook structureel gewerkt. Er werd in 2020 een charter getekend met UNIZO/VOKA Neteland.
Het lokaal winkelen werd door Corona versneld gepromoot. De geschenkbonnen worden meer
ingezet: zowel het corona-consumptiebudget, de relatiegeschenken voor de gemeente als het
sectoraal akkoord personeel (koopkrachtverhoging) zorgde voor een forse toename in het
aanwenden van die geschenkbonnen. De praktische zorgen om dat systeem van cadeaubonnen op
te volgen, werd door de gemeente overgenomen.

De voorbereiding voor de uitbreiding van de KMO-zone op Sassenhout zit in een definitieve fase
(onteigening en planning aanleg). Samen met de provincie en IOK werd een detailhandelsbeleid voor
de Kempen opgezet (bv. grote supermarkt-ketens).

Met de opstart van Toerisme Neteland en de ontwikkeling van de toeristische producten werd ook
de horeca betrokken met de aanlevering van op maat gemaakte folderstandjes. Bij werkzaamheden
(bv. aan pleintje Heikant en Boulevard) werd de impact voor de lokale ondernemers zoveel als
mogelijk beperkt en werd systematisch gecommuniceerd over de voortgang van de werken.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 620 620 620

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -620 -620 -620

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: Er waren een beperkt aantal aanvragen of initiatieven van uitbreiding van
landbouwbedrijven. Bij aanleg van wegen wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor
landbouwvoertuigen. Aanvragen voor uitbreiding betreft meestal klasse 1 bedrijven waar de
gemeente enkel een adviserende rol in heeft. De ambtelijke ondersteuning van de landbouwers
wordt voortgezet. Vooral voor de aangifte van landbouwschade is deze zeker noodzakelijk. De
landbouw is zeer gevoelig voor de klimaatverandering met overstromingen ten gevolge van
stortbuien en droogte. De gemeente ondersteunt het initiatief beek.boer.bodem waarbij gezocht
wordt naar maatregelen om de klimaatimpact te beperken en het evenwicht tussen landbouw,
natuur en water te herstellen. Maar ook voor het vergunningenbeleid, zwaluwnesten,
samenwerking inzake de wikkel- en kuilfolie, bemiddeling betreffende ruimingswerken
waterlopen,... Sinds deze legislatuur bestaat er ook een apart landbouwoverleg.

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 189.555 221.280 219.780

Ontvangsten 30.636 40.650 42.650

Saldo -158.919 -180.630 -177.130

Investeringen
Uitgaven 4.490 25.000 50.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -4.490 -25.000 -50.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Vorselaar is ontvoogd en slaagt erin om de doorlooptijd van de dossiers voor
omgevingsvergunningen te halen dankzij de toewijding van het team omgeving. Het team werd
versterkt met een deeltijdse administratieve kracht. Ook in 2021 is nog een personeelsmatige
versterking gepland. Er wordt gewerkt aan een (cartografisch) burgerloket voor de inwoners.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 125.846 126.540 124.540

Ontvangsten 30.439 24.750 26.750

Saldo -95.407 -101.790 -97.790

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Het RUP kern wordt op dit moment herwerkt i.s.m. IOK. Het Kempens Woonplatform
kreeg eind december 2019 zijn goedkeuring en is aan de slag. Er wordt een geïntegreerd
beheersplan opgemaakt voor de kasteelomgeving. Samen met het samenwerkingsverband Neteland
werd ingestapt in het programma "Thuis in de Toekomst" (anders wonen in de toekomst). Dat wordt
praktisch vormgegeven door een traject met de provincie Antwerpen: "geWOONtebreker".

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 4.490 25.000 50.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -4.490 -25.000 -50.000

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Nieuwe woonvormen worden onderzocht bij de herziening van het RUP kern. De
samenwerking met Zonnige Kempen en Kleine Landeigendom wordt voortgezet. Samen met het SVK
worden die SHM’s in de toekomst geïntegreerd in één woonactor. Kempens Woonplatform
ondersteunt in de dienstverlening rond leegstand, verwaarlozing, woononderzoeken
(conformiteitsattesten),... Vorselaar tekent samen met Grobbendonk in op de oproep om extra
noodwoningen te voorzien in de gemeente.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 63.709 94.740 95.240

Ontvangsten 196 15.900 15.900

Saldo -63.513 -78.840 -79.340

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Het handhavingsplan is klaar en werd afgestemd met Vlaanderen (prioriteiten). Er is
een overleg met burgerzaken, ruimtelijke ordening, milieu en politie. De zwerfvuilcamera wordt
ingezet en het nieuwe ANPR-plan is in werking. Samen met Olen zijn de middelen voor een
handhavingsambtenaar voorzien. Dat wordt ook binnen Neteland verder afgestemd in functie van
een efficiënte poolvorming, allocatie van middelen, afstemming en ook ondersteuning vanuit de PZ.

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 228.240 304.800 277.200

Ontvangsten 745.131 554.671 522.966

Saldo 516.891 249.871 245.766

Investeringen
Uitgaven 1.046.947 1.598.366 1.563.450

Ontvangsten 323.921 260.665 261.785

Saldo -723.026 -1.337.701 -1.301.665

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Er werd een uitgebreide strateninventaris opgemaakt met daarin de schadebeelden in
GIS verwerkt. Dat leidt tot een LT-planning tot 2046 waarin ook rioleringsplannen, kansen ivm
ontharding en mobiliteit worden verwerkt. Het bomencharter.be werd getekend. Qua
stratenonderhoud werd Rommelzwaan (i.s.m. Zandhoven) en Heiken (ism Grobbendonk) opnieuw
overlaagd. Er kwamen ook nieuwe wegen in Vorselaar-Noord. De Zuiderbaan werd fietsvriendelijk
aangelegd i.s.m. Grobbendonk.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 214.803 274.900 259.900

Ontvangsten 654.915 465.461 430.006

Saldo 440.111 190.561 170.106

Investeringen
Uitgaven 300.933 454.960 623.800

Ontvangsten 243.878 255.665 211.785

Saldo -57.055 -199.295 -412.015

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De heraanleg van Boulevard is in uitvoering (planning afronding werken maart 2021).
De aanleg van het gemeentepark krijgt vorm: de voorzijde aan het gemeentehuis werd afgewerkt en
de achterzijde wordt verder aangelegd in 2021. De herziening van RUP Kern is gestart. Uitvoering
van het masterplan Lepelstraat-Markt is volop in gang door de samenwerking met Thomas More
(bib/ontmoetingsruimte) en integrale ontwerpen voor de verbinding Lepelstraat-Goorbergenlaan-
Dijkbaan-Hofeinde met Markt en Nieuwstraat met focus op groen, trage verbindingen en
gecoördineerde aanpak door alle nutsmaatschappijen.

Er zijn middelen voorzien om in 2021 een haalbaarheidsstudie uit te voeren ism provincie Antwerpen
en Zonnige Kempen (wonen in het groen, in het centrum) en er is ook in een totaalplan aanbesteed
om de diverse masterplannen in één visie samen te brengen (ontwerpend strategisch onderzoek).

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 64.857 130.500 245.000

Ontvangsten 80.000 5.000 50.000

Saldo 15.143 -125.500 -195.000

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Project Boulevard werd opgestart oktober 2020 en voorziene afronding is maart 2021.
De riolerings- en wegeniswerken aan Markt, Nieuwstraat en Lepelstraat, Dijkbaan, Hofeinde
(Grobbendonk) werden gekoppeld in 1 groot project. De uitvoering wordt gecoördineerd door alle
nutsmaatschappijen en in fases uitgevoerd ikv minder hinder maatregelen. Dat gebeurt in overleg
met politie, De Lijn, de scholen en de gemeente Grobbendonk. In de volgende jaren wordt verder
gewerkt aan de laatste grote projecten: Vispluk-Plein en Sassenhout. Heraanleg van bestaande
riolering is onder meer nog gepland in van De Wervelaan. De prioriteiten worden op basis van een
volledige strateninventaris bepaald. De strategie daarin wordt ook gekoppeld aan een geïntegreerd
basishemelwater- en droogteplan.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 89.741 87.960 87.960

Saldo 89.741 87.960 87.960

Investeringen
Uitgaven 671.577 675.021 500.000

Ontvangsten 43 0 0

Saldo -671.534 -675.021 -500.000

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Via de zonale mobiliteitsraad Neteland en de vervoerregio Kempen wordt het
mobiliteitsbeleid bovenlokaal opgevolgd. Er is een nieuw plan openbaar vervoer met De Lijn
uitgewerkt (kernnet en aanvullend net, extra verbindingen voor Vorselaar). De bushalte van dorp zal
worden verplaatst naar Lepelstraat / Thomas More. Momenteel wordt volop het 'vervoer op maat'
en autodelen uitgewerkt. Een charter werfverkeer zorgt voor minder storend zwaar vervoer. Via de
subsidies van de toolbox duurzame mobiliteit (minister Lydia Peeters) werden extra fietsstraten
aangelegd. De Kabienstraat werd een doodlopende straat en het (chaotische) beurtelings parkeren
werd afgeschaft. In diverse straten werden knips aangebracht om verkeersveiligheid te verbeteren.
Er is een ANPR-plan ontplooid ism de buurgemeenten en politie. De nieuwe Zuiderbaan zorgt nu
voor een veilige fietsverbinding voor schoolgaande kinderen. Op basis van het rapport van de
Fietsbarometer worden op dit moment extra investeringen in fietsinfrastructuur voorbereid.
De gemeente kreeg voor o.a. haar actieplan en de visieteksten omtrent een duurzaam
mobiliteitsbeleid een prima rapport van het traject 'Verkeersveilige gemeente' ism provincie en
Ouders voor Verongelukte Kinderen vzw. Het voorbije jaar werd ook het charter toegankelijke halte-
infrastructuur ondertekend.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 13.437 29.900 17.300

Ontvangsten 475 1.250 5.000

Saldo -12.962 -28.650 -12.300

Investeringen
Uitgaven 9.580 337.885 194.650

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -9.580 -337.885 -194.650

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 645.675 799.063 796.280

Ontvangsten 113.394 130.118 151.970

Saldo -532.280 -668.945 -644.310

Investeringen
Uitgaven 606.198 652.901 1.277.395

Ontvangsten 3.780 7.800 523.455

Saldo -602.418 -645.101 -753.940

Financiering
Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 104.400 104.400 104.400

Saldo 104.400 104.400 104.400

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 57.502 65.510 64.510

Ontvangsten 2.677 2.545 50

Saldo -54.825 -62.965 -64.460

Investeringen
Financiering

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 4.400 4.400 4.400

Saldo 4.400 4.400 4.400
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Alle aanwezige infrastructuur werd ter beschikking gesteld, gekoppeld aan de
coronamaatregelen van het moment. In het najaar werden er opnieuw geen annulatiekosten
aangerekend aan de gebruikers die hun werking of activiteiten niet konden laten doorgaan.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.457 3.460 3.460

Ontvangsten 183 50 50

Saldo -3.274 -3.410 -3.410

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Omwille van corona vonden er weinig tot geen culturele evenementen plaats in de
zomer en het najaar van 2020. De preselecties van Nief Talent gingen digitaal door, de finale vond
uitgesteld plaats op 9 oktober in Herentals. Tijdens de kerstperiode organiseerde de werkgroep
cultuur / jaarthema de kerstornamenten met bijhorende kerstornamentenwandeling.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 79 3.500 3.500

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -79 -3.500 -3.500

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De vrijetijdsmedewerkers ondersteunden het verenigingsveld in het najaar op een heel
andere manier gezien de meeste verenigingen niet actief waren. Er werd veel aandacht besteed aan
het informeren over de geldende en steeds wijzigende corona-maatregelen en de gevolgen die dit
had op hun eventuele werking. Er werd geluisterd naar hun bezorgdheden en gezocht naar
oplossingen om toch zoveel mogelijk te kunnen waarmaken binnen de geldende maatregelen. Bij de
organisatie van kleine evenementen konden verenigingen nog steeds rekenen op logistieke,
infrastructurele en materiële ondersteuning, dankzij het evenementenloket en de technische dienst.
Omdat de meeste verenigingen geen werking konden hebben, werden de bestaande
subsidiereglementen niet gevolgd. De verenigingen kregen een subsidiebedrag dat gebaseerd werd
op de voorbije jaren, waardoor zij in dit moeilijke jaar toch zeker die financiële ondersteuning
kregen. De pluimavond, een bedanking voor alle vrijwilligers binnen de verenigingen, werd
uitgesteld. Naast de gewone ondersteuning werd er op basis van de bevraging bij de verenigingen
een pakket aan steunmaatregelen uitgewerkt. Die waren gericht op financiële ondersteuning,
letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan verenigingen en participatie aan het vrijetijdsaanbod van
maatschappelijk kwetsbaren. Vanuit Neteland werd er verder gewerkt aan de uitrol van het
evenementenloket. Zo wordt het in 2021 gemakkelijker voor verenigingen om evenementen aan te
vragen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 53.966 58.550 57.550

Ontvangsten 2.494 2.495 0

Saldo -51.472 -56.055 -57.550

Investeringen
Financiering

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 4.400 4.400 4.400

Saldo 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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen werd vereenvoudigd cfr. het
participatiereglement. Hierdoor wordt ook de administratie voor de verenigingen verminderd.
Omwille van corona vond er geen werkgroep en stuurgroep cultuur plaats in november en december
2020. Er werd een traject opgestart met Vormingplus (Avansa) Kempen om binnen de dienst vrije
tijd te bekijken hoe om te gaan met participatie. Er werd een regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie
opgestart binnen Neteland. Sociale en vrijetijdsdiensten gaan samen met verenigingen van mensen
in armoede aan de slag om drempels naar verenigingen en het vrijetijdsaanbod te verlagen.

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 29.732 51.722 51.615

Ontvangsten 5.944 6.530 11.930

Saldo -23.788 -45.192 -39.685

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Alle aanwezige infrastructuur werd ter beschikking gesteld, gekoppeld aan de
coronamaatregelen van het moment. In het najaar werden er opnieuw geen annuleringskosten
aangerekend aan de gebruikers die hun werking of activiteiten niet konden laten doorgaan. De
procedure voor de kinder- en jongerencampus werd verder gezet. Er werd samen met de
verschillende gebruikers een gunningsleidraad opgesteld die goedgekeurd werd. 4 kandidaten
dienden een offerte in om het project te realiseren. In 2021 wordt het ontwerp en consortium
definitief toegewezen en worden de laatste voorbereidingen gestart voor de bouw. Het Kwetterplein
werd voorzien van glijbanen en doeltjes.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 26.316 36.632 36.625

Ontvangsten 90 680 2.680

Saldo -26.226 -35.952 -33.945

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Tijdens de zomervakantie organiseerde de gemeente 6 weken lang speelpleinwerking
KABOEM voor kinderen tussen 5 en 15 jaar in 2 bubbels. De voor- en naopvang werd door de
animatoren van de speelpleinwerking gedaan. Daarnaast organiseerde Sportrakker in
samenwerking met de sportdienst 2 (omni)sportkampen en 1 voetbalkamp in juli/augustus voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. Neteland Sport stond in voor een regionaal zomeraanbod en een G-sport
driedaagse in Vorselaar. Tijdens de herfstvakantie en paasvakantie konden kinderen opnieuw
terecht bij Sportrakker. Dit allemaal volgens de op dat moment geldende coronamaatregelen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.416 15.090 14.990

Ontvangsten 5.854 5.850 9.250

Saldo 2.438 -9.240 -5.740

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 282.022 357.697 358.704

Ontvangsten 59.004 72.795 82.555

Saldo -223.018 -284.902 -276.149

Investeringen
Uitgaven 522.556 549.359 812.450

Ontvangsten 0 0 165.710

Saldo -522.556 -549.359 -646.740

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Op sportcentrum De Dreef werden verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de
infrastructuur te optimaliseren en te renoveren en deze in orde te houden met de geldende
regelgeving. In de sporthal kregen de scheidingswanden een heuse opfrisbeurt en kregen de
toiletruimtes nieuwe lavabo's, kranen, urinoirs en toiletten. In de cafetaria werden de plafondtegels
vernieuwd en werd LED-verlichting geplaatst. Het dak werd hersteld door de vele lekken. In de
kleedkamers (OGV) werd een condenserende gaswandketel aangebracht. Op het skatepark werd
een betonsealer aangebracht en in de speeltuin werden verschillende onderdelen van speeltuigen
vervangen. Voor het maaien van de grasvelden werd een nieuwe grasmaaier aangekocht. De
grasvelden werden ook voorzien van een automatische sproei-installatie. Er werd een bijkomende
camera geplaatst zodat de camerabewaking werd uitgebreid. Gezien we nog steeds in een corona-
pandemie zitten, werd ook veel aandacht geschonken aan het in regel stellen van de infrastructuur
met de opgelegde coronamaatregelen. De dienstverlening werd aangepast volgens de geldende
maatregelen en de daarbij horende wisselende bezetting. Gebruikers moesten geen
annuleringsvergoeding betalen indien activiteiten niet konden doorgaan omwille van de
coronamaatregelen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 279.103 352.907 353.314

Ontvangsten 57.674 70.795 80.555

Saldo -221.429 -282.112 -272.759

Investeringen
Uitgaven 522.556 549.359 812.450

Ontvangsten 0 0 165.710

Saldo -522.556 -549.359 -646.740

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Bij de organisatie van het beweeg- en sportaanbod van het najaar, dienden we
rekening te houden met wijzigende corona-maatregelen. Voor de leeftijdsgroep tot 13 jaar was het
meeste mogelijk en werden dan ook nog 5 omnisportkampen georganiseerd ( 3x zomer-, herfst- en
kerstvakantie). Voor de leeftijdsgroep 12 tot 18-jarigen werd het volledige zomeraanbod geschrapt,
maar werd de Sport-Na-School-actie wel opgestart. Het sportaanbod voor mensen met een
beperking kon niet plaatsvinden, gezien zij behoorden tot de risicogroepen. Met Neteland Sport
werd  in september nog wel de sportelweek voor senioren georganiseerd, zij het in een aangepaste
vorm met activiteiten zoals kajak, golf en oriëntatieloop. Omdat ook andere sportactoren hun
activiteiten annuleerden, konden we ook weinig sportacties van anderen bekend maken.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.919 4.790 5.390

Ontvangsten 1.330 2.000 2.000

Saldo -1.589 -2.790 -3.390

Investeringen
Financiering
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Geen niet-prioritaire actieplannen
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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 99.462 125.193 121.990

Ontvangsten 26.146 29.543 38.230

Saldo -73.316 -95.650 -83.760

Investeringen
Uitgaven 21.218 44.945 44.945

Ontvangsten 0 0 69.945

Saldo -21.218 -44.945 25.000

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Alle aanwezig infrastructuur werd ter beschikking gesteld, gekoppeld aan de
coronamaatregelen van het moment. In het najaar werden er opnieuw geen annuleringskosten
aangerekend aan de gebruikers die hun werking of activiteiten niet konden laten doorgaan. De
voorbereidingen van de omvorming van de bibliotheek naar ontmoetingscentrum werden verder
gezet.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 99.462 120.193 116.990

Ontvangsten 26.146 29.543 38.230

Saldo -73.316 -90.650 -78.760

Investeringen
Uitgaven 21.218 44.945 44.945

Ontvangsten 0 0 69.945

Saldo -21.218 -44.945 25.000

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Omwille van corona waren er ook in het najaar weinig tot geen activiteiten. De
werkgroep cultuur / evenementen verzorgden opnieuw de kerstornamenten en bijhorende
wandeling. Het jaarlijks kerstconcert werd geannuleerd. Tijdens de maanden dat er evenementen
mogelijk waren werden ze zo goed mogelijk ondersteund. Er werd meegewerkt en mee nagedacht
over flankerende maatregelen om alles veilig te kunnen laten verlopen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -5.000 -5.000

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 150.257 164.438 168.991

Ontvangsten 19.623 18.680 19.180

Saldo -130.634 -145.758 -149.811

Investeringen
Uitgaven 60.610 57.500 45.000

Ontvangsten 3.780 7.800 7.800

Saldo -56.830 -49.700 -37.200

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: Binnen de bibliotheek wordt een nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) opgezet
tegen 2021, waar bijna alle Vlaamse bibliotheken op aansluiten. Ter voorbereiding wordt binnen
Neteland een eengemaakt lidmaatschap en gebruikersreglement opgemaakt. Samen met Thomas
More wordt het concept van een nieuwe, eengemaakte en toekomstgerichte bib uitgewerkt. De
openbare bibliotheek zal van het gebouw in de Nieuwstraat verhuizen naar een nieuwbouw in de
Lepelstraat, grenzend aan het open leercentrum op de campus van Thomas More Vorselaar. In het
huidige bibliotheekgebouw zijn de ramen vervangen. Het glaswerk van de koepel is vervangen door
hitte- en zonwerend glas. De isolatie op het dak is vernieuwd en er zijn zonnepanelen geplaatst.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 150.257 164.438 168.991

Ontvangsten 19.623 18.680 19.180

Saldo -130.634 -145.758 -149.811

Investeringen
Uitgaven 60.610 57.500 45.000

Ontvangsten 3.780 7.800 7.800

Saldo -56.830 -49.700 -37.200

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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: In maart 2020 werden de bibliotheken verplicht om te sluiten tijdens de lockdown.
Bibliotheek Vorselaar startte meteen een afhaalbib op (net als vele andere bibliotheken). Geplande
activiteiten werden afgelast of uitgesteld, of er werd een digitaal alternatief voorzien. De
najaarslezing, i.s.m. Thomas More campus Vorselaar en Bibliotheek Neteland, werd online
georganiseerd. De kleuterscholen die niet meer naar de bib mochten komen door de maatregelen,
kregen boekenpakketten voor de klassen aangeboden. Tijdens de zomervakantie werd extra ingezet
op het Zomerlezen en werden de leerkrachten ook aangespoord om te lezen door de actie
'Verrassingen in je valies'. In september tekende bibliotheek Vorselaar in op het e-boekenplatform,
een nieuwe digitale toepassing in het collectieaanbod.

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De vroegere bibliotheekcommissie is veranderd in een flexibelere Werkgroep Bib. Het
vrijetijdsplatform, waar de bibliotheek ook deel van uitmaakt, is nog niet samengekomen door
Corona maar biedt veel mogelijkheden tot meer afstemming met de andere deeldomeinen van het
vrijetijdsbeleid. De bestaande samenwerkingen met verenigingen en organisaties worden
verdergezet. Thomas More Vorselaar wordt een nauwere partner. In 2020 organiseerde de
bibliotheek (samen met Bibliotheek Neteland) een lezing samen met de hogeschool. De andere
scholen (van kleuter tot middelbaar) blijven belangrijke doelgroepen.

Geen niet-prioritaire actieplannen

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 27 / 165



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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 17.422 19.675 15.675

Ontvangsten 0 25 25

Saldo -17.422 -19.650 -15.650

Investeringen
Uitgaven 1.815 1.097 375.000

Ontvangsten 0 0 280.000

Saldo -1.815 -1.097 -95.000

Financiering
Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 100.000 100.000 100.000

Saldo 100.000 100.000 100.000

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Het kapelletje van de Maashoek werd in samenwerking met buurtbewoners gered en
opgeknapt. Ook het kapelletje aan Lovenhoek en kapelletje aan Groenstraat/Pallaaraard werd
herbouwd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 170 175 175

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -170 -175 -175

Investeringen
Uitgaven 1.815 1.097 375.000

Ontvangsten 0 0 280.000

Saldo -1.815 -1.097 -95.000

Financiering
Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 100.000 100.000 100.000

Saldo 100.000 100.000 100.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 28 / 165



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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: In het najaar werd het erfgoedspel Forsellara gelanceerd. Aan het project rond de
Schranshoeve als erfgoedsite wordt verder gewerkt maar wegens corona zal dit project pas in 2021
landen. De grote feestelijkheden rond 200 jaar klooster zijn grotendeels afgelast. Een aantal
kleinschalige acties zijn wel kunnen doorgaan zoals een huldiging (en ereburgerschap) voor de
zusters en een publicatie over het klooster. Dit is de publicatie van 200 jaar congregatie uit de K-
reeks. De heemkundige kring heeft een speciale editie met een grote oplage van haar tijdschrift aan
deze historische gebeurtenis gewijd en voor die gelegenheid met steun van de gemeente een
exemplaar aan alle inwoners bezorgd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 8.754 11.000 7.000

Ontvangsten 0 25 25

Saldo -8.754 -10.975 -6.975

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Er wordt structureel samengewerkt met de Heemkundige Kring Joris Matheussen en
de erfgoedcel Kempens Karakter. Toerisme Neteland is de nieuwe partner in de valorisatie daarin.

De heemkundige kring heeft een speciale editie met een grote oplage van haar tijdschrift aan deze
historische gebeurtenis gewijd en voor die gelegenheid met steun van de gemeente een exemplaar
aan alle inwoners bezorgd.

Op het Marktplein wordt een archeologisch onderzoek gevoerd en ook aan de Schranshoeve wordt
samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het geïntegreerde beheersplan rondom
kasteel/dreef/pastorij/kerk is een globale oefening ism verschillende erfgoedhouders.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 8.497 8.500 8.500

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -8.497 -8.500 -8.500

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 9.278 14.828 14.795

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -9.278 -14.828 -14.795

Investeringen
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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De site van de Schranshoeve wordt opgeknapt. Er wordt een bijkomende brug,
infoborden, enz. geplaatst. Nieuwe hengelstoepen/vissteigers werden aangelegd. Samen met
Grobbendonk wordt nagedacht over een toeristische visie op het gebied Graafweide/Schupleer. Aan
het nieuwe Marktplein worden toeristische infoborden geplaatst (ingang gemeentepark) voor de
periodes dat het gemeentehuis niet geopend is.

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Elke horecazaak kreeg folderrekjes voor de nieuwe toeristische folders en gidsen. Een
erfgoedapp zorgt voor een moderne communicatie over erfgoed. Via Neteland werden digitale
viewers ontwikkeld voor fietsen/wandelen.
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Toerisme Neteland nam een vliegende start (denkdag eind 2019, aanzet tot allerlei
producten met 9 arrangementen, digitale viewers, nieuwe website, enz.). Toeristisch beleid wordt in
de toekomst duidelijk in een regio vormgegeven.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 9.278 14.828 14.795

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -9.278 -14.828 -14.795

Investeringen
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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: Binnen Toerisme Neteland werd omwille van de staycation (corona) versneld aan de
slag gegaan en werden negen arrangementen, een nieuwe website, digitale viewers (wandelen,
fietsen en sportieve routes), folders, enz. ontwikkeld.

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.122.059 3.293.738 3.525.522

Ontvangsten 2.362.922 2.442.457 2.453.422

Saldo -759.137 -851.281 -1.072.100

Investeringen
Uitgaven 459.284 487.346 331.200

Ontvangsten 141.443 325.090 328.590

Saldo -317.841 -162.256 -2.610

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.023.672 1.092.906 1.090.696

Ontvangsten 1.010.333 1.010.700 1.005.455

Saldo -13.340 -82.206 -85.241

Investeringen
Uitgaven 55.009 82.885 331.200

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -55.009 -82.885 -331.200

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Er is een toekomstvisie ontwikkeld voor de ganse site. Daarvoor werd al overleg
gepleegd met de school en Agion. Bedoeling is om er een heel participatief traject van te maken
waarbij alle partijen en organisaties betrokken kunnen worden. Het Agion is goedgekeurd en de
participatie met jeugdverenigingen, kinderopvang, ... verloopt goed. De selectieleidraad voor de
gunning van een partner voor het project is ondertussen goedgekeurd. In 2021 wordt de spade al in
de grond gestopt, ook al in het kader van een onthardingsproject dat gekoppeld werd aan de visie
van de 'school in het groen'. De eerste steen van de nieuwe kinder- en jongerencampus is voorzien in
2022. Het ontwerp wordt ook regelmatig besproken op de gemeenteraad.  Het gaat immers om de
grootste investering die onze gemeente al deed.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 984.201 1.048.556 1.048.446

Ontvangsten 1.010.333 1.010.700 1.005.455

Saldo 26.132 -37.856 -42.991

Investeringen
Uitgaven 55.009 82.885 324.200

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -55.009 -82.885 -324.200

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De gemeente maakte samen met de tekenschool, de kunstenacademie van Herentals
en de muziekacademie een instap in het nieuwe decreet kunstonderwijs.  De tekenlessen worden nu
georganiseerd via de Academie beeldende kunst Herentals. Dat is heel succesvol. Het coronajaar
maakte het fysiek volgen van de lessen moeilijk.  Voor de muziekschool wordt permanent in
materiële ondersteuning (aankopen instrumenten, audio-installatie, camera's, plexi-schermen na
corona en werkingssubsidie) voorzien. De gemeente en muziekacademie zochten een samenwerking
met het Kardinaal Van Roey-instituut zodat leerlingen nu centraler, en nog beter uitgerust,
muziekonderwijs kunnen volgen in het Horizon-gebouw. Dat loopt goed. Met het KVRi wordt de
samenwerking permanent opgevolgd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 9.123 10.750 8.650

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -9.123 -10.750 -8.650

Investeringen
Uitgaven 0 0 7.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -7.000

Financiering

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De engagementen uit het verleden werden hier trouw voortgezet. De samenwerking
binnen het onderwijsplatform verloopt erg goed. Vanaf nu wordt ook een onderwijsplatform binnen
Neteland opgezet om thema's zoals verslavingsbeleid (preventie), mobiliteit (sensibilisering), STEM,
duurzaamheid, diversiteit (bv. campagne PAARS) enz. samen aan te pakken in een sterk
partnerschap. Zo werd in corona-tijd ook een "zomerschool" ontwikkeld, met veel succes trouwens.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 7.267 8.350 8.350

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -7.267 -8.350 -8.350

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Het onderwijsplatform heeft vorm gegeven aan het flankerend onderwijsbeleid.  Zij
vergaderen meermaals per jaar en bespreken daar diverse onderwerpen zoals spijbelgedrag,
peuterspeelpunt, kinderarmoede-overleg, nieuw gebouw BKO,…  Er werden diverse activiteiten
georganiseerd o.a. Wiweterclub, , kindergemeenteraad, Noord-Zuidproject, extra milieulessen, 10
op 10-materiaal, seksuele en relationele opvoeding en materiaal voor anderstalige leerlingen, Youca
(vroegere Zuiddag), zwerfvuilactie en de deelname van de scholen aan KOTK, begeleiding Arktos van
de scholen en het internaat. Een nieuwe project 'PAARS' werd ook opgezet om ook meer oog te
hebben voor gender, holebi-beleid en minderheden. Er komt een kleurrijke regenboogloper om de
school mee te steunen in die aandacht.  Samen met Studio Globo werd het thema "noord-zuid"
belicht.  Samen met Thomas More werd een concept van geïntegreerde bibliotheek uitgewerkt (en
het ontwerp opgestart) en ook de TRIPLE-projecten geven aanleiding tot meer samenwerking. Er
werd ook een subsidieproject ivm leesbevordering binnengehaald. Via de nieuwe consulenten lokaal
gezondheidspreventiebeleid, kan de samenwerking met Arktos en de scholen binnen het
Jeugdwelzijnsoverleg ook worden geïntensifieerd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 23.081 25.250 25.250

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -23.081 -25.250 -25.250

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 443.620 486.439 553.386

Ontvangsten 411.421 347.000 472.700

Saldo -32.199 -139.439 -80.686

Investeringen
Uitgaven 20.419 20.462 0

Ontvangsten 7.848 0 0

Saldo -12.571 -20.462 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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De dienst gezinszorg is ingebed binnen Welzijnszorg Kempen via de IVA Thuiszorg. Er
werd een nota opgemaakt ter verbetering van de dienstverlening. De link met onze maatschappelijk
werkers is belangrijk om voor de meest kwestbaren (of eenzamen) een passend welzijnsaanbod op
te zetten. Tussen de verantwoordelijke van de dienst gezinszorg en de sociale dienst is een goed
contact waardoor ook hier gemakkelijk een beroep op wordt gedaan in situaties waarin deze
ondersteuning nodig is.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 149.883 163.718 229.868

Ontvangsten 103.739 58.525 198.325

Saldo -46.144 -105.193 -31.543

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De opvoedingsondersteuning krijgt vorm via het Huis van het Kind. De geboortepremie
wordt via een starterspakket uitgekeerd. De samenwerking tussen de sociale dienst en de BKO
speelt hierin ook een cruciale rol voor deze dossiers waarin opvoedingsondersteuning noodzakelijk
is. Cliënten van een sociale dienst zullen niet spontaan beroep doen op opvoedingsondersteuning.
De nieuwe aangeworven projectmedewerker speelt hierin een belangrijke rol, samen met de
verantwoordelijke van de kinderopvang.  Het nieuwe decreet, de nieuwe campus en de verdere
uitbouw van het Huis van het Kind, zowel in Vorselaar als in Neteland, biedt nog veel kansen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.686 4.330 4.330

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -3.686 -4.330 -4.330

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Er werd steeds in kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang voorzien. Omwille van
corona werd er zeer creatief omgesprongen om toch aan elke opvangvraag te kunnen voldoen. Bij
de heropstart van de scholen werd er ter plaatse opvang georganiseerd door kinderclub de
Regenboog om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. Er werden maatregelen getroffen om ook in de
zomervakantie veilige opvang te kunnen aanbieden. Medewerkers konden vorming volgen om de
dienstverlening te verbeteren. Er werd onderzoek gedaan naar de aankoop van een bakfiets ter
vervanging van de Stint. De nieuwe coördinator is gestart en maakt nadrukkelijk de link met jeugd,
school, sociale dienst en kinderopvang. Zij wil de richting uitgaan van een meer inclusieve
kinderopvang.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 290.051 318.391 319.188

Ontvangsten 307.683 288.475 274.375

Saldo 17.632 -29.916 -44.813

Investeringen
Uitgaven 20.419 20.462 0

Ontvangsten 7.848 0 0

Saldo -12.571 -20.462 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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Het overleg van het Lokaal Overleg Kinderopvang werd geannuleerd omwille van
corona. Met het Huis van het Kind Middenkempen en Neteland Welzijn en Zorg werd er gewerkt aan
een platform om opvangvragen te centraliseren en te registreren. Op die manier kunnen we voldoen
aan onze taken als Lokaal Loket Kinderopvang voor onze inwoners. Ondertussen wordt een
campusvorming voorbereid in de Cardijnlaan (in het kader van het nieuwe schoolgebouw en een
nieuwbouw in de Schoolstraat) waarbij samen met FERM ook de overstap van Nananinjoo richting
Cardijnlaan wordt gemaakt. Tevens verloopt de samenwerking tussen de kinderopvang en de
sociale dienst goed, waardoor op een gemakkelijke manier kinderen van cliënten de weg vinden
naar en een plaats vinden in de kinderopvang. Het feit dat de verantwoordelijke van de
kinderopvang een bureau deelt met de sociale dienst bevordert deze samenwerking alleen maar.

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.650.329 1.679.295 1.846.342

Ontvangsten 940.462 1.083.757 974.667

Saldo -709.867 -595.538 -871.675

Investeringen
Uitgaven 383.855 384.000 0

Ontvangsten 133.595 325.090 328.590

Saldo -250.261 -58.910 328.590

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Vanaf deze legislatuur werd er voor het eerst een geïntegreerd meerjarenplan
opgemaakt (gemeente & OCMW).
Het lokaal bestuur ondersteunt de werking van welzijnsschakel 't Kiertje en werkt met hen ook
samen rond visie en beleid.
In de sociale dossiers is er veel meer ruimte voor samenwerking zowel intern als extern. Formeel en
informeel cliëntoverleg en MDO's zijn een werkinstrument geworden. Sociale dossiers worden
verder gedigitaliseerd. Er wordt meer met huisbezoeken en op afspraak gewerkt. Via de sociale
kruidenier en verdeling van FEAD goederen, een succes, worden ook niet-cliënten bereikt.
Elke vorm van sociale activering is intussen inherent geworden aan de werking van de sociale dienst.
Het model van integraal en aanklampend werken binnen het brede welzijnsveld is een sterke
verbetering en ook een voorbeeld voor andere sociale diensten. In kader van corona werd ook een
heel pakket aan maatregelen genomen (zowel actief opzoeken van problemen via buurtgerichte
aanpak, opbellen van senioren en alleenstaanden, financiële hulp, middelen noodfonds, een extra
consumptiebudget, enz.) Naast het kinderarmoedefonds werd nog een nieuw Hulpfonds Vorselaar
opgericht. Daarin wordt actief gezocht naar bijkomende middelen om de meest kwetsbaren te
ondersteunen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.058.875 1.089.695 1.217.510

Ontvangsten 512.147 595.665 510.325

Saldo -546.728 -494.030 -707.185

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De opvang binnen LOI Vorselaar verloopt goed. Vrijwilligers begeleiden nieuwkomers.
Neteland diende een subsidieproject in bij minister Bart Somers ivm samenleven en een buddy-
systeem. Diversiteit is een thema tijdens het Neteland-scholenplatform (ism Agentschap
Inburgering). Tevens komt diversiteit als thema regelmatig ter sprake in de beleidsgroep Neteland
Welzijn & Zorg.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 91.844 88.975 96.929

Ontvangsten 89.643 116.125 106.125

Saldo -2.202 27.150 9.196

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Vorselaar kent een ruime mantelzorgpremie. Ons dienstencentrum nam al een
initiatief om mantelzorgers te ondersteunen. In de toekomst zal die zorg nog meer aandacht krijgen,
in combinatie met een variëteit in gezondheids- en woonzorg. In de nieuwe eerstelijnspraktijk PIOEN
zal die mantel- (en ook thuis-)zorg extra aandacht krijgen en worden geïntegreerd in het brede
welzijns- en gezondheidsbeleid.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 20.300 30.000 35.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -20.300 -30.000 -35.000

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Binnen de vervoerregio Kempen wordt gewerkt aan een pakket "vervoer op maat".
Vorselaar is lid van de Rolmobiel/DAV (ism Welzijnszorg Kempen) en er is ook een eigen busje
(liftbus). Ook hebben we de MMC in eigen handen genomen. Die wordt nu door eigen personeel
opgevolgd.  De werking wordt fysiek ondergebracht in het lokaal dienstencentrum.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.941 2.010 1.280

Ontvangsten 1.212 1.200 0

Saldo -729 -810 -1.280

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Via de sociale huisvestingsmaatschappijen (Zonnige Kempen en Kleine Landeigendom)
worden respectievelijk de huur- en koopwoningen opgevolgd en toegewezen. Die SHM's moeten
samen met het sociaal verhuurkantoor worden samengevoegd tot één woonactor. De zonale
samenwerking binnen Neteland zal daarin ook een basis-puzzelstuk zijn. Ondertussen worden
nieuwe projecten opgezet, bv. in Nieuwstraat (rijkswachtkazerne) en huis Van Bockstal. Ook in
Molenbaan werd een belangrijke verwerving gedaan.  Het lokaal bestuur kocht ook enkele private
woningen aan. In het kader van een oproep van de Vlaamse overheid werd daarvoor ook een
belangrijke subsidie verkregen (programma noodwoningen). In het voorjaar 2020 werden de laatste
koopwoningen in de Kardinaalswijk ook toegewezen. In 2021 wordt een haalbaarheidsstudie
opgestart samen met de provincie en Zonnige Kempen om de mogelijkheden om de combinatie van
sociaal wonen, zorg en het wonen in het groen (dorpscentrum, blauwgroene as) zowel ruimtelijk als
juridisch te bestuderen. Het geheel wordt opgevolgd in het woonbeleidsplan en via het lokaal
woonoverleg.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 28.628 30.865 43.460

Ontvangsten 24.145 24.125 24.125

Saldo -4.482 -6.740 -19.335

Investeringen
Uitgaven 383.855 384.000 0

Ontvangsten 108.505 300.000 300.000

Saldo -275.350 -84.000 300.000

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Vanuit de sociale dienst is een aparte maatschappelijk werker die het seniorenbeleid
behartigt. In corona-tijd is nogmaals gebleken dat dit heel nuttig is en er zeker behoefte is aan
voldoende sociale contacten voor ouderen. Tijdens corona hebben vrijwilligers allerlei taken
opgenomen: winkelen voor mensen die op niemand konden terugvallen, gaan wandelen met de
hond, telefoontjes doen naar eenzame oudere mensen... Deze vrijwilligers worden ook in de
toekomst ingeschakeld. Via een uitgebreid aanbod aan activiteiten in Sprankel!, aangepaste sociale
woningen en serviceflats, de samenwerking met het woonzorgcentrum, een ruime
mantelzorgpremie en huisbezoeken bieden we een antwoord op de vergrijzing. Er komt een nieuw
project aan voor ouderen: "de gele doos"; daarmee is het eenvoudiger hulp te bieden in medische
crisissituaties (op éénzelfde plaats bij iedereen (bv. koelkast) wordt een gele doos geplaatst met
daarin de juiste medische gegevens voor hulpverleners).

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: We zetten in op buurtgerichte zorg: zorgzame buurten kunnen zorgen voor meer
sociale cohesie en zo eenzaamheid voorkomen en doorbreken. We willen het ZIN-project van de
Veldstraat verbreden naar andere buurten. In dat kader is er nu een buurtenoverleg en een systeem
van "buurtambassadeurs". Door corona is de werking van het lokaal dienstencentrum tijdelijk
stilgelegd maar die wordt herstart van zodra dit mogelijk is. De mindermobielencentrale wordt nu
volledig opgevolgd door onze medewerkers. Dit wordt ook geïncorporeerd in het lokaal
dienstencentrum. De komende jaren zullen enkele nieuwe (en bijpassende) functies worden
toegevoegd in het gebouw en de omgeving van Sprankel: o.a. de sociale kruidenier, de
tweedehandswinkel van 't Kiertje, Rap op Stap (en vlakbij Sprankel! ook het strijkatelier en een
ontmoetingscentrum).  Dat moet zorgen voor meer clustering en meer geïntegreerd werken binnen
het brede welzijnsveld. Ruimtelijk worden de serviceflats en Sprankel! ingebed in een gemeentepark.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 360.592 358.244 377.378

Ontvangsten 231.266 276.717 277.717

Saldo -129.326 -81.527 -99.661

Investeringen
Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 25.089 25.090 28.590

Saldo 25.089 25.090 28.590

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Het vrijwilligersbeleid wordt opgevolgd door onze medewerker Hans Cools. Het idee
bestaat om een platform (Give A Day) te bouwen waarmee vraag en aanbod in vrijwilligers
bijeengebracht kunnen worden. Op 1 maart 2020 was er voor het eerst een complimentendag i.s.m.
de twee basisscholen van Vorselaar. De leerlingen van het tweede leerjaar van de beide scholen
hebben pluimen gemaakt met telkens een complimentje op en die konden de mensen dan komen
afhalen op het gemeentehuis en aan iemand schenken. Hiervoor hebben we een KEI-award van
LOGO Kempen gewonnen. Vrijwilligers worden ook voorgesteld in de rubriek "in de kijker" (Info
Vorselaar).
Ook op niveau van Neteland wordt er samen gewerkt in het kader van vrijwilligersbeleid.  Zo is dit
een regelmatig terugkerend onderwerp op de beleidsgroep Neteland Welzijn & Zorg.

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Vanuit het lokaal bestuur en de sociale dienst wordt een lokaal
gezondheidspreventiebeleid opgezet ism LOGO en CGG Kempen. Vorselaar stapte samen met de
gemeenten van Neteland in dat programma en met die middelen werden ondermeer Fien Engels,
Sandy Robberechts en Ellen Van Eynde tewerkgesteld, een intergemeentelijk preventieplan werd
opgemaakt tegen eind 2020. Er wordt ook werk gemaakt van een nieuwe eerstelijns
gezondheidspraktijk in de Lepelstraat. Corona heeft die nood nog meer duidelijk gemaakt: er is meer
regie en samenwerking met zorgpartners (woonzorg, gezondheidszorg) nodig. De zorgverleners
werden ook praktisch en logistiek ondersteund in corona-tijd: bv. door het voorzien van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
In normale tijden richt het lokaal dienstencentrum jaarlijks diverse activiteiten rond gezondheid en
preventieve gezondheidszorg in. Hier is een samenwerking met diverse partners, zoals KVRI, LOGO,
Vormingplus, ...
De BOV-coach houdt zitdagen in het lokaal dienstencentrum.
Vorselaar nam ook mee de leiding in de uitbouw van een Vlaams preventieplatform, een nieuwe
methodiek in de Kempen ('Ijslandse preventiemodel') én een innovatieve forfaitaire en
multidisciplinaire eerstelijnspraktijk waarin een preventieve gezondheidszorg centraal staat.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 4.138 4.141 3.710

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -4.138 -4.141 -3.710

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Reeds vele jaren bedeelde OCMW Vorselaar warme maaltijden aan huis. Meer en
meer lokale besturen laten dat tegenwoordig over aan cateringfirma's uit de regio. We merken dat
heel wat mensen steeds meer gebruik maken van een cateraar daardoor werd er beslist om de
warme maaltijdbedeling vanaf 2021 te stoppen. De cliënten kregen ondersteuning van onze
administratie bij de overstap naar een cateraar.  In het dienstencentrum Sprankel! kan men naar
ons dorpsrestaurant komen eten mits reservering (maandag-,woensdag-en donderdagmiddag). Er
zal ook meer vorming worden gegeven in het kader van dat nieuwe lokaal
gezondheidspreventiebeleid (ism LOGO Kempen).  Ook de sociale kruidenier kan daar een steentje
toe bijdragen (mensen stimuleren om gezond en duurzaam te kopen). Voor de toekomst wordt ook
gewerkt aan een eigen lokale voedselstrategie (relance na corona).

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 61.577 53.095 50.050

Ontvangsten 67.269 52.000 52.000

Saldo 5.691 -1.095 1.950

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De poetsdienst en dienst gezinszorg wordt door Welzijnszorg Kempen, lees de IVA
Thuiszorg, geadministreerd. Er werd een nota opgemaakt ter verbetering van die dienstverlening.
De poetsdienst maakt deel uit van de dienst gezinszorg en werkt ondersteunend. Beiden houden
samen wijkvergaderingen zodat één ieder goed op de hoogte blijft van de werking binnen de
gezinnen. De link met onze maatschappelijk werkers is een aandachtspunt om meteen zicht te
krijgen op eventuele problemen thuis. Er is een goede verstandhouding tussen de sociale dienst en
de dienst gezinszorg waardoor de samenwerking goed verloopt en er snel beroep wordt gedaan op
de IVA Thuiszorg.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 22.434 22.270 21.025

Ontvangsten 14.780 17.925 4.375

Saldo -7.654 -4.345 -16.650

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 4.438 35.098 35.098

Ontvangsten 706 1.000 600

Saldo -3.731 -34.098 -34.498

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Gemeente Vorselaar heeft zich ingezet om Fair Trade te promoten bij inwoners en
personeel. Hiervoor werden diverse activiteiten georganiseerd: o.a. jaarlijkse organisatie van een
fairetradeproject ism de basisscholen, een culinair wereldfeest, … Ook de speelpleinwerking,
kinderopvang en dienstencentrum hebben het mondiaal beleid geïntegreerd in hun werking. Verder
is er bv. Fairtrade@Work voor het personeel en jaarlijks worden enkele studenten tewerkgesteld in
kader van YOUCA (de vroegere zuiddag). Deze acties werden via verschillende kanalen
gecommuniceerd naar de inwoners met de boodschap om ook Fair Trade producten aan te kopen.
Bij jubilea en huwelijken geven we ook FairTrade producten. De titel van Vorselaar als
Fairtradegemeente werd met succes hernieuwd.

Oxfam Wereldwinkel is ondertussen omgevormd tot een webshop en wordt logistiek ondersteund
door ruimte in de Tecno-site. Omwille van de lokale verankering krijgen Broederlijk Delen,
Vredeseilanden en 11.11.11. budgetten ter ondersteuning van hun projecten. We gebruiken
systematisch de term mondiaal beleid i.p.v. Noord-Zuid. Sinds 2020 werd de Fair-O-Meter ingevoerd
en een score toegekend aan gemeenten op basis van een objectieve rapportering. Vorselaar kreeg
een erg mooi cijfer en een grote onderscheiding.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 4.438 35.098 35.098

Ontvangsten 706 1.000 600

Saldo -3.731 -34.098 -34.498

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 43 / 165



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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De SDG's zijn een rode draad in het beleidsplan. Ze werden in augustus 2020 ook
voorgesteld aan de gemeenteraad door VVSG. Vorselaar doet een actie inzake duurzame helden en
participeert ook aan de week van de duurzame gemeente. Elke maand zal een artikel in Info
Vorselaar verschijnen over één van de SDG's.

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 5.096.567 5.204.862 4.257.430

Ontvangsten 99.386 105.055 120.680

Saldo -4.997.180 -5.099.807 -4.136.750

Investeringen
Uitgaven 399.867 433.811 363.900

Ontvangsten 0 16.400 31.400

Saldo -399.867 -417.411 -332.500

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.501.294 1.533.875 518.828

Ontvangsten 37.488 65.100 79.725

Saldo -1.463.806 -1.468.775 -439.103

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Het bestuur maakte voor het eerst een echt participatiereglement op met daarin heel
wat nieuwe inspraak- en participatiemethodieken en -organen. Die starten allemaal op, maar door
corona zijn de bijeenkomsten fysiek gehypothekeerd. Een aantal nieuwe organen zijn ondertussen
wel terug opgestart (bv. vrijetijdsplatform, horeca-overleg, buurtenoverleg). In projecten wordt ook
veel ruimte gegeven aan inspraak: bv. Marktplein en gemeentepark ("Vorselaar breekt uit" met een
openbaar onderzoek in conceptfase, infovergaderingen en een interactief infomoment op de
jaarmarkt en via de kindergemeenteraad). Voor mobiliteit en ruimtelijke ordening wordt
samengewerkt met bureau PLOT en RE-ST. Samen met Vormingplus/Avansa wordt op dit moment
nog een inspraak-project voor adviesraden en vrije tijd opgezet.

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: We werken op een goede manier samen tussen meerderheid en oppositie, in het
belang van Vorselaar. De hand werd uitgestoken om ook buiten de formele agenda punten te
bespreken (toelichtingen op de gemeenteraad, beleidsplan eerst via principes en beleidsbrieven,
input voor Marktplein, medewerking aan Corona-relanceplan, geïntegreerd basishemelwater- en
droogteplan, klimaat- en energieplan...). Waar nuttig worden af en toe ook externe sprekers
uitgenodigd: bv. Jules De Winter - VVSG (SDG's), Gert Druyts - IOK (klimaatplan), David Aerts - PIDPA
(basishemelwater- en droogteplan).

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.231.281 1.233.277 228.030

Ontvangsten 13.101 0 14.625

Saldo -1.218.180 -1.233.277 -213.405

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: Om het werken op afspraak te vergemakkelijken werd gezocht naar een mogelijkheid
om burgers zelf een afspraak te laten maken. De digitale afsprakentool Bookings werd voorgesteld
door de dienst ICT. De tool werd door onze dienst voorbereid en aangepast voor gebruik tijdens de
maand november. Vanaf 7 december zijn we de tool intern beginnen gebruiken en uittesten. Vanaf
2021 wordt de toepassing beschikbaar gesteld op onze website. Dit zal de telefonische belasting van
de dienst telefonisch onthaal en onze eigen dienst verlichten.

Er wordt werk gemaakt van een nieuwe website en digitaal loket.  Ook cartografische informatie
wordt ontsloten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 249.432 280.016 270.216

Ontvangsten 24.388 65.100 65.100

Saldo -225.044 -214.916 -205.116

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Binnen Neteland werken we aan een verregaande samenwerking die past binnen de
vaste regiovorming die de Vlaamse regering beoogt. In dat kader worden ambitienota's opgemaakt
binnen de verschillende thematische beleidsgroepen waarvoor ook politieke en ambtelijke trekkers
werden aangeduid. Neteland werd fameus verder uitgebouwd. Vijf grote domeinen (Welzijn & Zorg,
Strategie & Organisatie, Ruimte, Vrije tijd en tot slot Integrale Veiligheid) en drie belangrijke
principes (samen uit-samen thuis, een sociologisch DNA én Neteland als een netwerkorganisatie)
vormen daarin de leidraad. Het voorbije jaar werd extra aandacht geschonken aan het consolideren
van de dynamiek door opmaak van een handboek voor Neteland en een missie/visie.  Er werden ook
enkele bijkomende medewerkers aangeworven en personeel werd breed betrokken via een
personeelsmoment in CC Schaliken en maandelijkse interne nieuwsbrieven. Neteland is ook een vast
agendapunt op zowel het schepencollege, managementteam én het beleidscollege.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 20.582 20.582 20.582

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -20.582 -20.582 -20.582

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 169.515 194.281 212.145

Ontvangsten 162 300 300

Saldo -169.352 -193.981 -211.845

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Er wordt nu meer een HR-"beleid" gevoerd, eerder dan enkel een
personeels"administratie". An Van de Cruys neemt dat nu mee op binnen een
nieuwe/organisatiebrede functie. Er lopen verbetertrajecten binnen o.a. sociale dienst, werkhal,
BKO, … Medio 2020 werd een sociale maribel binnengehaald voor Vorselaar en van EMINO kregen
we erkenning (referentiebewijs) als "inclusieve onderneming 2020". In verschillende domeinen
werden ondertussen ook arbeidsplaatsen (o.a. in IBO-formule) gecreëerd.  Er is een personeelsplan
dat regelmatig wordt up-to-date gemaakt door het team "personeel & organisatie".

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 147.456 165.686 183.550

Ontvangsten 162 200 200

Saldo -147.293 -165.486 -183.350

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Vorselaar is een fijne plek om te wonen, maar ook te werken. Het personeelswelzijn
krijgt extra aandacht. Door Corona kon de PLAW/WOAW niet altijd doorgaan maar dat werd
gecompenseerd met een geschenkje "2290", een ontbijtmand en een dagje verlof (op de dag van de
personeelsuitstap), ... Er is een P&O-overleg opgezet om de personeelsaspecten nog meer aandacht
te geven. De RPR wordt herbekeken en het sectoraal akkoord werd uitgevoerd. Daardoor voorzagen
we een hogere fietsvergoeding, extra maaltijdcheques, consumptiecheques en geschenkenbonnen
voor ons personeel. Er werd een nieuw systeem van tijdsregistratie en flexibel werken
geïntroduceerd. Ook preventie en bescherming krijgt voldoende aandacht. Door Corona werden
bijkomende investeringen gedaan in plexi-schermen, maskers, gels, looplijnen, dienstnota's,
thuiswerken,... Voor de technische dienst werd o.a. voorzien in extra rollend materiaal, een veiligere
stofzuiger voor processierupsen & een efficiëntere wegenschaaf. Voor de administratie maakt
nieuwe software het werk efficiënter.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 22.059 28.595 28.595

Ontvangsten 0 100 100

Saldo -22.059 -28.495 -28.495

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: In de zomer 2020 werd een nieuw kader voor organisatiebeheersing opgemaakt (nota
MAT). Die deelthema's worden systematisch, tijdens elke sessie van een MAT, aangepakt en in
verbeterplannen gegoten. Regelmatig wordt ook een thema-audit doorgevoerd door Audit
Vlaanderen.  Zelf maakt het managementteam werk van een andere manier van werken (plattere
organisatie, werken met teams en coaching) én een missie/visie om het typische DNA van Vorselaar
ook te verankeren in de organisatie (bv. bij instroom van nieuwe medewerkers).

Geen niet-prioritaire actieplannen
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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.476.928 2.568.994 2.649.595

Ontvangsten 61.736 39.655 40.655

Saldo -2.415.192 -2.529.339 -2.608.940

Investeringen
Uitgaven 399.867 433.811 363.900

Ontvangsten 0 16.400 31.400

Saldo -399.867 -417.411 -332.500

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De dienst interne zaken heeft een grote wijziging doorgemaakt naar aanleiding van
enkele pensioneringen in 2019.  De nieuwe taakverdeling heeft geleid tot een efficiëntere werking
en dit blijven we verder bewaken.  Het telefonisch loket werd beter uitgerust (oa ook logistiek via
headsets en voice-over-IP die telefoon op afstand mogelijk maakt). In 2021 gaan we de interne
werking omtrent telefonie herbekijken om dit ook verder te optimaliseren. Daarbij is het de
bedoeling om niet nodeloos door te schakelen maar de oproepen rechstreeks bij de desbetreffende
diensten te laten toekomen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 741.017 763.077 780.630

Ontvangsten 2.028 3.680 4.680

Saldo -738.989 -759.397 -775.950

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: In 2020 werd de Info Vorselaar vernieuwd met vierkleuren-drukwerk, meer pagina's
inhoud en meer beleidsinformatie (projecten, elke maand beleidsartikel, een rubriek "in de kijker",
enz.). De vernieuwing werd positief ontvangen. De informatie die daar verschijnt wordt ook
verspreid over de andere kanalen (website, sociale media, infoschermen, ...) aan de hand van een
communicatieplanning. Bovendien blijven we ook het meeste drukwerk zelf grafisch ontwerpen. Dit
is ook een van de taken van de communicatiedienst.

Ook vragen die via het algemeen mailadres of sociale media binnenkomen worden steeds zo snel
mogelijk beantwoord.

Intergemeentelijk werd er in 2020 enorm nauw samengewerkt met de vijf communicatiediensten
van Neteland (D5) omwille van onder meer de coronacrisis. Het maandelijks overleg werd aangevuld
met bijkomende overlegmomenten, een intensieve whatsapp-groep, mails, sociale media,... Op
niveau van Neteland werd ook een duidelijk portaal www.regioneteland.be voorzien.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 16.303 16.250 15.000

Ontvangsten 1.251 0 0

Saldo -15.052 -16.250 -15.000

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: uitgevoerd: Het WiFi 4 EU-project werd uitgevoerd. Dit werd voorzien voor de kinder- en
scholencampus. Ook in de evenementenzaal werd er een uitgebreid wifi-netwerk voorzien. In 2020
werd dit tijdelijk gebruikt door de studenten van Thomas More (corona). Later kan dit tijdens
evenementen gebruikt worden.
De vernieuwing van de tijdsregistratie en toegangscontrole werd uitgevoerd. Dit biedt ons tal van
nieuwe HR-mogelijkheden.
Er werd software aangekocht om vanop afstand/centraal software te installeren en up to date te
houden op de pc's/laptops. Ook assistentie op afstand is via andere software mogelijk zodat een
interventie ter plaatse vaak niet nodig is.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 184.264 199.410 194.610

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -184.264 -199.410 -194.610

Investeringen
Uitgaven 43.867 65.800 65.800

Ontvangsten 0 0 15.000

Saldo -43.867 -65.800 -50.800

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: We werken volledig "op afspraak". In het gemeentehuis werd een schuifdeur geplaatst
wat de flexibele toegang ook eenvoudiger maakt. De inkom werd het voorbije jaar heraangelegd
door de creatie van een gemeentepark. Er is nu een doorgang naar de centrumparking, een nieuwe
en meer toegankelijke ingangsdeur, enz. Ook de procedures voor een permanentie aan het onthaal
en een decentraal telefonisch onthaal zijn vastgelegd met de betrokken diensten (hoofdzakelijk
sociale dienst, ruimte en burgerzaken).

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.534.303 1.589.007 1.658.105

Ontvangsten 58.457 35.975 35.975

Saldo -1.475.846 -1.553.032 -1.622.130

Investeringen
Uitgaven 303.557 303.558 0

Ontvangsten 0 8.600 8.600

Saldo -303.557 -294.958 8.600

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De site van de werkhal werd al grondig gemoderniseerd: aanleg aardgas, nieuwe hal,
nieuwe investeringen (bv. veegmachine, wegenschaaf, camerabeveiliging,...). De vergunning voor
een nieuw en extra afdak met een bredere betonverharding, een nieuwe omheining, aanleg van
groene buffer,... is voorzien.  De werken zijn grotendeels al aangevat.

Via Farys zijn aankopen nu eenvoudiger en 3P is een echt werk- en planningsinstrument voor de
technische dienst. Sofie Van de Vel ondersteunt Wim Van Thielen in de buitendiensten. Ook de
coördinatie van de poetsdienst zal vanaf 2021 onder haar hoede zijn.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.041 1.250 1.250

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.041 -1.250 -1.250

Investeringen
Uitgaven 52.443 64.453 298.100

Ontvangsten 0 7.800 7.800

Saldo -52.443 -56.653 -290.300

Financiering
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Geen niet-prioritaire actieplannen
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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 948.830 907.712 876.862

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -948.830 -907.712 -876.862

Investeringen
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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Vorselaar nam de leiding in een nieuw verslavingsbeleid voor de Kempen. Er werden
congressen opgezet en een nieuw lerend netwerk. In Vorselaar werd een praatgroep met
Verslavingskoepel Kempen gestart. Via het GBO (geïntegreerd breed onthaal - link inhoudelijk
verslag https://docs.google.com/document/d/17I8X0xxvS2wAIlB5tBcV3G1MlIBu43FSsHI-
uP6zxNo/edit?usp=sharing) en het lokaal preventiebeleid werden extra medewerkers ingezet voor
dit beleid. Samen met het parket en hulpverlening wordt een project "SAMEN" opgezet om nog
meer geïntegreerd te werken. Lokaal wordt het JWZO (jeugdwelzijnsoverleg) gebruikt voor case-
besprekingen en beleidsafstemming. Dat overleg wordt ook op het niveau Neteland
opgewaardeerd. De synergie met het preventiebeleid (en de preventiedienst van Herentals) wordt
versterkt.

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Er is een handhavingsplan opgemaakt. De prioriteiten werden afgestemd met de
Vlaamse overheid. Dat handhavingsplan met een beperkte lijst aan echte prioriteiten maakte ook
integraal deel uit van een pilootproject waarvoor de gemeente samen met de Vlaamse overheid
invulling gaf aan het BRV (Beleidsplan Ruimte). Er is een overleg waarbij ook burgerzaken,
ruimtelijke ordening, milieu en politie wordt betrokken. Een zwerfvuilcamera zorgt voor een beter
handhavingsinstrument inzake sluikstorten. Er werd een ANPR-plan gemaakt om snelheid, zwaar
vervoer en sluipverkeer te beteugelen. Via Neteland loopt een aanwervingsstrategie om een pool
van handhavingsambtenaren uit te bouwen o.l.v. de handhavingsambtenaar van Herentals en PZ
Neteland.
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De GAS-bevoegdheid wordt uitgebouwd en een ANPR-plan werd ontvouwd om
moderne middelen in te zetten in het bestrijden van (verkeers)onveiligheid en criminaliteit. De
gemeente wil samen met de politiezone een GAS 4 en GAS 5-protocol afsluiten in de schoot van de
zonale veiligheidsraad (overleg met parket). Het ANPR-netwerk helpt in de handhaving. Daarvoor is
ook een uitbouw van de GAS-regio nodig. Er werd inmiddels ook een nieuwe politiecodex
opgemaakt met bv. een uitbatingsvergunning horeca, reglement inzake motorbendes, een nieuw
evenementenloket, …

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.892 3.525 3.525

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.892 -3.525 -3.525

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: Binnen onze politiezone namen de burgemeesters initiatief voor een grondige
hervorming en een toekomstplan. Daarbij wordt voorzien in een andere manier van werken en extra
personeel. Er wordt gewerkt met een strategisch coördinatieteam (SCT). Het zonaal veiligheidsplan
werd goedgekeurd voor de komende jaren. Via het project "SAMEN" wordt beter samengewerkt
met parket en hulpverlening. Het voorbije jaar werd de cultuuromslag en het verbetertraject
onverminderd voortgezet.  Er wordt nu extra geïnvesteerd in politiezorg en de omslag naar een
meer community policing is definitief ingezet.  Door het SAMEN-project en versterking van
preventie-initiatieven wordt vormgegeven aan een apart domein "integrale veiligheid" dat binnen
Neteland wordt uitgebouwd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 661.327 661.455 661.455

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -661.327 -661.455 -661.455

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De brandweerhervorming wordt opgevolgd binnen de brandweerraad. De
verdeelsleutel en een toekomstvisie op kazernes werd in het najaar 2020 verder uitgewerkt. Ook de
waardering van de rollende activa en het vaste patrimonium is inmiddels gebeurd.  Daaruit komt nu
een investeringsplan om de werking de komende jaren nog te verbeteren en te komen tot moderne
organisaties en kazernes.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 199.272 199.272 199.272

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -199.272 -199.272 -199.272

Investeringen
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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De noodplanning wordt uitstekend opgevolgd voor onze NPC
(noodplanningscoördinator) Els De Groof. In corona kwam de crisiscel meermaals per week samen.
Dat bleek erg robuust en goed te werken. Eind 2019 gebeurde nog noodplan-oefening met alle
veiligheidsdisciplines. Er werden oefeningen gemaakt specifiek voor het schooldomein
(bereikbaarheid, aanduiding gebouwen, aanrijroutes en evacuatie), de grote grote historische
gebouwen (klooster, kerk, kasteel) en de natuurgebieden (brandbestrijding, hulpdiensten).  In 2020
en 2021 ging alle aandacht naar het managen van de pandemie.  Onze noodplanningscoördinator
werkt in duo binnen Neteland (backup).

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 42.216 43.460 12.610

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -42.216 -43.460 -12.610

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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De Corona-pandemie is ons allemaal overvallen maar Vorselaar heeft dat samen met
de collega-gemeenten van Neteland meteen heel sterk aangepakt doordat ze kon terugvallen op
bestaande samenwerkingsstructuren binnen Neteland (op allerlei domeinen) en diensten die al
waren uitgebouwd op die schaal: bv. twee noodplanningscoördinatoren die al backup waren van
mekaar binnen Neteland, samenwerking met politie, overleg tussen burgemeesters, algemeen
directeurs en communicatie-ambtenaren.

Neteland heeft meer gedaan dan eigenlijk van de regio moest verwacht worden. Zo is er meteen
creatief ingespeeld op de noden van het ziekenhuis (en werd zelfs de volledige logistieke keten voor
het netwerk Kempen van hieruit georganiseerd) en de zorgverstrekkers (bedeling van
beschermingsmateriaal). Op vlak van verenigingen (activiteiten, werking), dienstverlening (bv. call
center, business continuity, afhaalbib), vereenzaming (proactief contact opnemen,
buurtambassadeurs, vrijwilligers), … werd Neteland als een voorbeeld gezien. Koning Filip, de
gouverneur en Vlaams minister Somers maakten al hun uitdrukkelijke felicitaties over aan ons.

Met de middelen van het noodfonds en de COVID19-subsidies werden extra inspanningen gedaan
richting de meest kwetsbaren, onze verenigingen, concessionarissen, horeca en ondernemers.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 44.123 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -44.123 0 0

Investeringen
Financiering

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

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

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 15.579 16.875 14.950

Ontvangsten 7.796.902 7.728.281 7.562.920

Saldo 7.781.323 7.711.406 7.547.970

Investeringen
Uitgaven 0 344.835 690.000

Ontvangsten 0 0 63.244

Saldo 0 -344.835 -626.756

Financiering
Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 200.000

Saldo 0 0 200.000

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

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 15.579 16.875 14.950

Ontvangsten 7.796.902 7.728.281 7.562.920

Saldo 7.781.323 7.711.406 7.547.970

Investeringen
Uitgaven 0 344.835 690.000

Ontvangsten 0 0 63.244

Saldo 0 -344.835 -626.756

Financiering
Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 200.000

Saldo 0 0 200.000
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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

Toelichting evaluatie: in uitvoering: De gemeente is al decennia stabiel inzake haar belastingtarieven. Meer nog: door
besparingen en zuinig beheer de laatste jaren is de gemeente volledig vrij van leninglast. Nu moet
een actief thesauriebeleid worden gevoerd door de negatieve rentes bij financiële instellingen.
Daardoor worden middelen meer en meer buiten ons meerjarenplan geplaatst: pensioenfonds
personeel, pensioenfonds mandatarissen, niet opnemen van leningen, investeren in extra
patrimonium, kapitaalverhogingen (cf. 2020). Ook in 2021 zullen er bijstortingen gebeuren en zijn
extra aankopen in patrimonium voorzien.

De gemeenteraad vraagt wel een goed overzicht wat binnen en buiten het reguliere budget (BBC)
zich bevindt. De cabines en gronden van Fluvius worden in 2021 notarieel verkocht en de gemeente
ging een kapitaalverhoging aan binnen financieringsintercommunales uit de nutssector.

Vorselaar wapent zich voor de toekomst en wil de dynamiek van de voorbije jaren (waarvoor
meerdere lokale besturen jaloers keken naar onze gemeente) en de manier van werken structureel
borgen en verankeren in de organisatie én in het samenwerkingsverband Neteland. Dat betekent
ook dat er personeelsmatig in de organisatie wordt geïnvesteerd.  De algemene directeur,
managementteam en de werkgroep personeel & organisatie nemen daarin het commando.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 15.579 16.875 14.950

Ontvangsten 7.796.902 7.728.281 7.562.920

Saldo 7.781.323 7.711.406 7.547.970

Investeringen
Uitgaven 0 344.835 690.000

Ontvangsten 0 0 63.244

Saldo 0 -344.835 -626.756

Financiering
Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 200.000

Saldo 0 0 200.000

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Inhoudstabel:
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Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:
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Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.vorselaar.be/bestuur-diensten/beleid-en-projecten/beleid

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 12086
MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5322
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J1: Doelstellingenrekening

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 30948 Alg. 4040028046 / EK 12086

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)
Markt 14, 2290 Vorselaar Markt  14, 2290 Vorselaar
Algemeen directeur:: Elly Beirinckx Financieel directeur:: Cindy Martens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BD1: Een actief natuur- en milieubeleid
voeren

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 841.309 816.619

Ontvangst 109.069 96.200

Saldo -732.240 -720.419

Investering
Uitgave 27.225 30.000

Ontvangst 0 0

Saldo -27.225 -30.000

Financiering
Uitgave 0 0

Ontvangst 25.347 25.347

Saldo 25.347 25.347

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:BD2: Duurzame landbouw en lokale economie
stimuleren en verzekeren

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 620 620

Ontvangst 0 0

Saldo -620 -620

Investering
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:BD3: Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en
werkomgeving

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 189.555 221.280

Ontvangst 30.636 40.650

Saldo -158.919 -180.630

Investering
Uitgave 4.490 25.000

Ontvangst 0 0

Saldo -4.490 -25.000

Financiering
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:BD4: Een mooi en net publiek domein voor
Vorselaar

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 228.240 304.800

Ontvangst 745.131 554.671

Saldo 516.891 249.871

Investering
Uitgave 1.046.947 1.598.366

Ontvangst 323.921 260.665

Saldo -723.026 -1.337.701

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:BD1: Vrije tijd: een breed vrijetijdsbeleid voor
alle inwoners

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 57.502 65.510

Ontvangst 2.677 2.545

Saldo -54.825 -62.965

Investering
Financiering

Uitgave 0 0

Ontvangst 4.400 4.400

Saldo 4.400 4.400

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 29.732 51.722

Ontvangst 5.944 6.530

Saldo -23.788 -45.192

Investering
Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 282.022 357.697

Ontvangst 59.004 72.795

Saldo -223.018 -284.902

Investering
Uitgave 522.556 549.359

Ontvangst 0 0

Saldo -522.556 -549.359

Financiering
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:BD4: Cultuur: een dynamisch en verbindend
cultuurbeleid

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 99.462 125.193

Ontvangst 26.146 29.543

Saldo -73.316 -95.650

Investering
Uitgave 21.218 44.945

Ontvangst 0 0

Saldo -21.218 -44.945

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:BD5: Bibliotheek: behoud van de educatieve
en sociale rol van de bib

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 150.257 164.438

Ontvangst 19.623 18.680

Saldo -130.634 -145.758

Investering
Uitgave 60.610 57.500

Ontvangst 3.780 7.800

Saldo -56.830 -49.700

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 17.422 19.675

Ontvangst 0 25

Saldo -17.422 -19.650

Investering
Uitgave 1.815 1.097

Ontvangst 0 0

Saldo -1.815 -1.097

Financiering
Uitgave 0 0

Ontvangst 100.000 100.000

Saldo 100.000 100.000

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 9.278 14.828

Ontvangst 0 0

Saldo -9.278 -14.828

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 1.023.672 1.092.906

Ontvangst 1.010.333 1.010.700

Saldo -13.340 -82.206

Investering
Uitgave 55.009 82.885

Ontvangst 0 0

Saldo -55.009 -82.885

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 443.620 486.439

Ontvangst 411.421 347.000

Saldo -32.199 -139.439

Investering
Uitgave 20.419 20.462

Ontvangst 7.848 0

Saldo -12.571 -20.462

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 1.650.329 1.679.295

Ontvangst 940.462 1.083.757

Saldo -709.867 -595.538

Investering
Uitgave 383.855 384.000

Ontvangst 133.595 325.090

Saldo -250.261 -58.910

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 4.438 35.098

Ontvangst 706 1.000

Saldo -3.731 -34.098

Investering
Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 1.501.294 1.533.875

Ontvangst 37.488 65.100

Saldo -1.463.806 -1.468.775

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 169.515 194.281

Ontvangst 162 300

Saldo -169.352 -193.981

Investering
Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 2.476.928 2.568.994

Ontvangst 61.736 39.655

Saldo -2.415.192 -2.529.339

Investering
Uitgave 399.867 433.811

Ontvangst 0 16.400

Saldo -399.867 -417.411

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 948.830 907.712

Ontvangst 0 0

Saldo -948.830 -907.712

Investering
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020:BD1: Vorselaar blijft een financieel gezonde
gemeente

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 15.579 16.875

Ontvangst 7.796.902 7.728.281

Saldo 7.781.323 7.711.406

Investering
Uitgave 0 344.835

Ontvangst 0 0

Saldo 0 -344.835

Financiering

Totaal
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave 10.139.603 10.657.857

Ontvangst 11.257.441 11.097.432

Saldo 1.117.838 439.575

Investering
Uitgave 2.544.010 3.572.259

Ontvangst 469.143 609.955

Saldo -2.074.867 -2.962.304

Financiering
Uitgave 0 0

Ontvangst 129.747 129.747

Saldo 129.747 129.747
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 12086
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J2: Staat van het financieel evenwicht

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 30948 Alg. 4040028046 / EK 12086

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)
Markt 14, 2290 Vorselaar Markt  14, 2290 Vorselaar
Algemeen directeur:: Elly Beirinckx Financieel directeur:: Cindy Martens

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 1.117.838 439.575

a. Ontvangsten 11.257.441 11.097.432

b. Uitgaven 10.139.603 10.657.857

II. Investeringssaldo -2.074.867 -2.962.304

a. Ontvangsten 469.143 609.955

b. Uitgaven 2.544.010 3.572.259

III. Saldo exploitatie en investeringen -957.029 -2.522.729

IV. Financieringssaldo 129.747 129.747

a. Ontvangsten 129.747 129.747

b. Uitgaven 0 0

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -827.282 -2.392.982

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 9.739.054 9.739.054

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 8.911.772 7.346.072

VIII. Onbeschikbare gelden 573.484 610.273

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 8.338.288 6.735.799

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 1.117.838 439.575

II. Netto periodieke aflossingen -129.747 -129.747

b. Periodieke terugvordering leningen 129.747 129.747

III. Autofinancieringsmarge 1.247.585 569.322

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 1.247.585 569.322

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.247.585 569.322

Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Gemeente en OCMW 8.338.288 6.735.799

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 8.338.288 6.735.799

II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 1.247.585 569.322

Totale Autofinancieringsmarge 1.247.585 569.322

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 1.247.585 569.322

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.247.585 569.322
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 12086
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J3: Realisatie van de kredieten
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 30948 Alg. 4040028046 / EK 12086 IK 5322

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)

Markt 14, 2290 Vorselaar Markt  14, 2290 Vorselaar

Algemeen directeur:: Elly Beirinckx Financieel directeur:: Cindy Martens

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente

Exploitatie 7.874.268 10.014.068 8.358.502 9.755.415 7.664.686 9.647.488

Investeringen 2.544.010 444.054 3.572.259 584.865 5.275.945 1.179.884

Financiering 0 129.747 0 129.747 0 304.400

Leningen en leasings 0 0 0 0 0 200.000

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 129.747 0 129.747 0 104.400

- OCMW
Exploitatie 2.265.335 1.243.373 2.299.355 1.342.017 2.279.637 1.369.620

Investeringen 0 25.089 0 25.090 0 28.590

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 12086
MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5322

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Realisatie van de kredieten 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 68 / 165



J4: Balans

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 30948 Alg. 4040028046 / JR-1 1148

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)
Markt 14, 2290 Vorselaar Markt  14, 2290 Vorselaar
Algemeen directeur:: Elly Beirinckx Financieel directeur:: Cindy Martens

2020 2019
ACTIVA 49.222.584 48.399.902
I. Vlottende activa 9.855.595 10.695.780

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 9.051.653 9.819.770
B. Vorderingen op korte termijn 749.105 721.174

1. Vorderingen uit ruiltransacties 78.216 106.257
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 670.889 614.916

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen 54.837 154.837

II. Vaste activa 39.366.989 37.704.122
A. Vorderingen op lange termijn 2.430.905 2.485.741

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2.180.010 2.209.758
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 250.894 275.984

B. Financiële vaste activa 9.361.761 9.215.567
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 9.290.792 9.144.598
3. OCMW-verenigingen 1.550 1.550
4. Andere financiële vaste activa 69.420 69.420

C. Materiële vaste activa 27.563.604 25.999.851
1. Gemeenschapsgoederen 23.221.708 22.010.208

a. Terreinen en gebouwen 18.549.431 18.044.722
b. Wegen en andere infrastructuur 3.998.999 3.341.880
c. Installaties, machines en uitrusting 252.116 149.628
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 363.430 418.485
f. Erfgoed 57.732 55.493

3. Andere materiële vaste activa 4.341.896 3.989.643
a. Terreinen en gebouwen 4.341.896 3.989.643

D. Immateriële vaste activa 10.719 2.962
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2020 2019
PASSIVA 49.222.584 48.399.902
I. Schulden 1.191.285 1.539.172

A. Schulden op korte termijn 1.123.941 1.027.724
1. Schulden uit ruiltransacties 722.823 704.395

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 209.595 199.269
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 513.228 505.126

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 401.118 323.328
B. Schulden op lange termijn 67.344 511.448

1. Schulden uit ruiltransacties 67.344 511.448
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 67.344 511.448
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 67.344 511.448

II. Nettoactief 48.031.298 46.860.731
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 2.718.657 2.654.801
B. Gecumuleerd overschot of tekort 4.268.861 3.220.935
C. Herwaarderingsreserves 2.837.207 2.778.420
D. Overig nettoactief 38.206.573 38.206.573

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 1148
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J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 30948 Alg. 4040028046 / JR-1 1148

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)
Markt 14, 2290 Vorselaar Markt  14, 2290 Vorselaar
Algemeen directeur:: Elly Beirinckx Financieel directeur:: Cindy Martens

2020 2019
I. Kosten 10.587.968 9.076.682

A. Operationele kosten 10.587.946 9.076.682
1. Goederen en diensten 3.355.687 4.521.538
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5.276.566 5.426.771
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 333.742 -2.344.880
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. 425.110 448.930
5. Toegestane werkingssubsidies 1.039.571 970.190
6. Toegestane investeringssubsidies 114.623 0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 250
8. Andere operationele kosten 42.648 53.882

B. Financiële kosten 22 0

II. Opbrengsten 11.635.893 11.661.679
A. Operationele opbrengsten 10.875.980 10.657.455

1. Opbrengsten uit de werking 639.085 767.101
2. Fiscale opbrengsten en boetes 4.755.457 4.890.245
3. Werkingssubsidies 4.947.497 4.702.202

a. Algemene werkingssubsidies 3.033.007 2.777.669
b. Specifieke werkingssubsidies 1.914.491 1.924.533

4. Recuperatie individuele hulpverlening 115.941 94.453
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 242.174 33.983
6. Andere operationele opbrengsten 175.825 169.471

B. Financiële opbrengsten 759.913 1.004.224

III. Overschot of tekort van het boekjaar 1.047.925 2.584.997
A. Operationeel overschot of tekort 288.034 1.580.773
B. Financieel overschot of tekort 759.892 1.004.224

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 1.047.925 2.584.997
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 1.047.925 2.584.997

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 1148
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 30948 Alg. 4040028046 / EK 15403

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)

Markt 14, 2290 Vorselaar Markt  14, 2290 Vorselaar

Algemeen directeur:: Elly Beirinckx Financieel directeur:: Cindy Martens

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering

Exploitatie
Uitgaven 15.579 17.028 24.475 69.775 74.375 73.775 72.575

Ontvangsten 7.796.902 7.728.281 7.742.434 7.922.099 8.153.237 8.351.359 8.549.068

Saldo 7.781.323 7.711.253 7.717.959 7.852.324 8.078.862 8.277.584 8.476.493

Investeringen
Uitgaven 0 0 1.034.835 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 83.244 0 0 300.000 0

Saldo 0 0 -951.591 0 0 300.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 120.000 120.000 3.120.000

Ontvangsten 0 0 600.000 4.400.000 900.000 100.000 0

Saldo 0 0 600.000 4.400.000 780.000 -20.000 -3.120.000

Algemeen bestuur en ondersteunende
diensten

Exploitatie
Uitgaven 5.096.567 5.231.032 5.331.665 4.292.816 4.387.463 4.467.869 4.535.585

Ontvangsten 99.386 105.055 113.462 107.472 107.697 103.447 99.247

Saldo -4.997.180 -5.125.977 -5.218.203 -4.185.344 -4.279.766 -4.364.422 -4.436.338

Investeringen
Uitgaven 399.867 407.968 998.246 136.450 93.350 62.685 58.085

Ontvangsten 0 8.600 22.800 0 0 0 0

Saldo -399.867 -399.368 -975.446 -136.450 -93.350 -62.685 -58.085

Financiering
Ruimte, omgeving en infrastructuur

Exploitatie
Uitgaven 1.259.724 1.392.917 1.349.702 1.310.937 1.356.426 1.338.531 1.377.673

Ontvangsten 884.836 691.521 661.127 582.143 587.508 586.078 589.678

Saldo -374.888 -701.396 -688.575 -728.794 -768.918 -752.453 -787.995

Investeringen
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Uitgaven 1.078.661 1.079.752 1.421.313 2.453.050 244.500 0 150.000

Ontvangsten 323.921 248.880 357.060 1.575.650 25.000 0 0

Saldo -754.741 -830.872 -1.064.253 -877.400 -219.500 0 -150.000

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 25.347 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Saldo 25.347 25.347 118.347 25.347 25.347 25.347 25.347

Vrije tijd en evenementen
Exploitatie

Uitgaven 645.675 765.521 755.622 731.029 721.734 724.124 729.740

Ontvangsten 113.394 130.118 156.677 152.522 154.379 154.704 155.491

Saldo -532.280 -635.403 -598.945 -578.507 -567.355 -569.420 -574.249

Investeringen
Uitgaven 606.198 617.674 863.930 1.300.000 15.000 0 0

Ontvangsten 3.780 3.780 494.675 0 0 400.000 0

Saldo -602.418 -613.894 -369.255 -1.300.000 -15.000 400.000 0

Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 104.400 104.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Saldo 104.400 104.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400

Samenleving en sociaal beleid
Exploitatie

Uitgaven 3.122.059 3.251.359 3.445.965 3.444.126 3.484.292 3.525.509 3.563.139

Ontvangsten 2.362.922 2.442.457 2.273.080 2.290.495 2.309.900 2.327.530 2.348.415

Saldo -759.137 -808.902 -1.172.885 -1.153.631 -1.174.392 -1.197.979 -1.214.724

Investeringen
Uitgaven 459.284 460.118 751.283 4.650.425 791.280 41.255 13.000

Ontvangsten 141.443 25.090 340.090 25.090 25.090 25.090 3.057.830

Saldo -317.841 -435.028 -411.193 -4.625.335 -766.190 -16.165 3.044.830

Financiering

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 15403
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 15403
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30948 Alg. 4040028046
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 30948 Alg. 4040028046 / EK 15403

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)

Markt 14, 2290 Vorselaar Markt  14, 2290 Vorselaar

Algemeen directeur:: Elly Beirinckx Financieel directeur:: Cindy Martens

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 10.139.582 10.657.757 10.900.829 9.792.283 9.961.790 10.067.908 10.218.012

1. Goederen en diensten 3.355.687 3.816.380 3.699.847 2.559.248 2.628.330 2.614.625 2.642.747

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5.276.566 5.316.625 5.603.198 5.650.329 5.747.641 5.857.886 5.967.958

a. Politiek personeel 206.837 205.829 211.920 215.480 215.480 219.120 219.120

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.065.568 1.098.935 1.041.065 1.056.371 1.108.290 1.149.245 1.191.721

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 2.975.380 2.959.536 3.278.571 3.289.657 3.317.417 3.364.553 3.413.523

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

f. Andere personeelskosten 194.682 218.226 220.862 221.021 221.354 222.008 222.594

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 425.110 430.183 467.991 461.045 463.545 464.045 464.045

4. Toegestane werkingssubsidies 1.039.571 1.050.090 1.084.872 1.080.110 1.083.348 1.092.391 1.103.166

- aan de politiezone 659.954 659.955 705.605 714.735 723.865 732.995 742.125

- aan de hulpverleningszone 199.272 199.272 134.245 134.245 134.245 135.588 135.588

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 35.792 35.796 75.692 95.215 96.798 96.793 98.438

- aan andere begunstigden 144.553 155.067 169.330 135.915 128.440 127.015 127.015

5. Andere operationele uitgaven 42.648 44.479 44.921 41.551 38.926 38.961 40.096

B. Financiële uitgaven 22 100 6.600 56.400 62.500 61.900 60.700

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

- aan financiële instellingen 0 0 6.500 56.300 62.400 61.800 60.600

2. Andere financiële uitgaven 22 100 100 100 100 100 100

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 10.633.805 10.644.656 10.542.539 10.718.773 10.976.763 11.187.385 11.405.941

1. Ontvangsten uit de werking 639.085 700.988 742.162 736.517 744.649 737.749 738.436

2. Fiscale ontvangsten en boetes 4.755.457 4.692.365 4.635.455 4.634.746 4.689.376 4.775.330 4.858.943

a. Aanvullende belastingen 4.343.467 4.315.595 4.232.305 4.231.546 4.286.176 4.367.105 4.450.718

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 1.663.643 1.632.416 1.617.553 1.617.553 1.617.553 1.617.553 1.617.553

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 2.564.684 2.563.494 2.495.067 2.494.308 2.548.938 2.629.867 2.713.480

- Andere aanvullende belastingen 115.139 119.685 119.685 119.685 119.685 119.685 119.685
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II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
b. Andere belastingen en boetes 411.990 376.770 403.150 403.200 403.200 408.225 408.225

3. Werkingssubsidies 4.947.497 4.943.296 4.895.744 5.086.983 5.280.846 5.410.844 5.543.500

a. Algemene werkingssubsidies 3.033.007 3.027.666 3.098.729 3.279.103 3.455.611 3.567.779 3.681.875

- Gemeentefonds 2.472.477 2.480.984 2.560.099 2.415.833 2.500.587 2.588.315 2.679.227

- Andere algemene werkingssubsidies 560.530 546.682 538.630 863.270 955.024 979.464 1.002.648

- van de Vlaamse overheid 560.530 546.682 538.630 863.270 955.024 979.464 1.002.648

b. Specifieke werkingssubsidies 1.914.491 1.915.630 1.797.015 1.807.880 1.825.235 1.843.065 1.861.625

- van de federale overheid 510.701 480.195 418.770 418.770 418.770 418.795 418.795

- van de Vlaamse overheid 1.316.101 1.435.415 1.378.105 1.388.970 1.406.325 1.424.130 1.442.690

- van het OCMW 0 0 120 120 120 120 120

- van andere entiteiten 87.688 20 20 20 20 20 20

4. Recuperatie individuele hulpverlening 115.941 158.000 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500

5. Andere operationele ontvangsten 175.825 150.007 137.678 129.027 130.392 131.962 133.562

B. Financiële ontvangsten 623.636 452.776 404.241 335.958 335.958 335.733 335.958

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo 1.117.838 439.575 39.351 1.206.048 1.288.431 1.393.310 1.463.187

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 87.450 87.450 113.864 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 87.450 87.450 113.864 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 2.337.448 2.358.572 4.657.397 8.481.375 1.090.580 50.055 167.200

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.953.592 1.974.572 3.572.562 7.181.375 1.090.580 50.055 167.200

a. Terreinen en gebouwen 896.250 914.636 1.632.722 4.648.025 864.280 29.555 0

b. Wegen en andere infrastructuur 826.148 826.169 678.100 2.443.050 184.500 0 150.000

c. Roerende goederen 224.207 226.777 887.837 90.300 41.800 20.500 17.200

e. Erfgoed 6.987 6.989 373.903 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 383.855 384.000 1.084.835 1.300.000 0 0 0

a. Onroerende goederen 383.855 384.000 1.084.835 1.300.000 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 4.490 4.490 108.510 5.000 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 114.623 115.000 189.836 53.550 53.550 53.885 53.885

- aan de hulpverleningszone 0 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 114.623 115.000 93.000 0 0 0 0

- aan andere begunstigden 0 0 63.275 0 0 0 0
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II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 43 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 43 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 243.878 243.880 383.244 0 0 700.000 0

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

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 400.000 0

2. Andere materiële vaste activa 243.878 243.880 383.244 0 0 300.000 0

a. Onroerende goederen 243.878 243.880 383.244 0 0 300.000 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 225.223 42.470 914.625 1.600.740 50.090 25.090 3.057.830

- van de Vlaamse overheid 221.443 42.470 914.625 1.600.740 50.090 25.090 3.057.830

- van andere entiteiten 3.780 0 0 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Investeringssaldo -2.074.867 -2.279.161 -3.771.739 -6.939.185 -1.094.040 621.150 2.836.745

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen -957.029 -1.839.586 -3.732.388 -5.733.137 194.391 2.014.460 4.299.932

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

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

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

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

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

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

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

a. Periodieke terugvorderingen 129.747 129.747 122.747 29.747 29.747 29.747 29.747

2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar -827.282 -1.709.839 -3.009.641 -1.303.390 1.004.138 2.024.207 1.209.679

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 15403
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 15403
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30948 Alg. 4040028046
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T3: Investeringsproject
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 30948 Alg. 4040028046

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)

Markt 14, 2290 Vorselaar Markt  14, 2290 Vorselaar

Algemeen directeur:: Elly Beirinckx Financieel directeur:: Cindy Martens

PRIO 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 0 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 0 383.244 383.244

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 1.034.835 0 0 0 0

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

a. Onroerende goederen 0 1.034.835 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 83.244 0 0 300.000 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 83.244 0 0 300.000 0
2. Andere materiële vaste activa 0 83.244 0 0 300.000 0

a. Onroerende goederen 0 83.244 0 0 300.000 0
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PRIO 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 3.060 0 214.132 0 217.192

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 3.060 0 214.132 0 217.192
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 3.060 0 214.132 0 217.192

a. Terreinen en gebouwen 3.060 214.132 217.192

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 3.060 214.132 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 3.060 214.132 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.060 214.132 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 3.060 214.132 0 0 0 0
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PRIO 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 0 52.000 52.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 52.000 0 0 0 0

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

a. Terreinen en gebouwen 0 52.000 0 0 0 0
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PRIO 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 40.743 0 93.427 0 134.170

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 40.743 0 93.427 0 134.170
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 40.743 0 93.427 0 134.170

c. Roerende goederen 40.743 93.427 134.170

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 40.743 93.427 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 40.743 93.427 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 40.743 93.427 0 0 0 0

c. Roerende goederen 40.743 93.427 0 0 0 0
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PRIO 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 0 30.000 30.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 30.000 0 0 0 0

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

c. Roerende goederen 0 30.000 0 0 0 0
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PRIO 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 43.867 0 147.466 0 191.333

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 43.867 0 147.466 0 191.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 43.867 0 147.466 0 191.333

c. Roerende goederen 43.867 147.466 191.333

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 15.000 0 15.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 15.000 15.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 43.867 36.766 82.900 14.800 8.800 4.200

B. Investeringen in materiële vaste activa 43.867 36.766 82.900 14.800 8.800 4.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 43.867 36.766 82.900 14.800 8.800 4.200

c. Roerende goederen 43.867 36.766 82.900 14.800 8.800 4.200

II. ONTVANGSTEN 0 15.000 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 15.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 8.639 0 248.360 0 256.999

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 8.639 0 248.360 0 256.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 8.639 0 248.360 0 256.999

c. Roerende goederen 8.639 248.360 256.999

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 7.800 0 7.800

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 7.800 7.800

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 8.639 223.360 0 25.000 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 8.639 223.360 0 25.000 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.639 223.360 0 25.000 0 0

c. Roerende goederen 8.639 223.360 0 25.000 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 7.800 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 7.800 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 85.900 85.900

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 9.650 76.250 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 9.650 76.250 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 9.650 76.250 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 0 9.650 76.250 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 1.656.750 1.656.750

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 1.570.650 0 1.570.650

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 1.570.650 1.570.650

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 60.000 1.596.750 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 60.000 1.596.750 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 60.000 1.596.750 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 0 60.000 1.596.750 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 0 1.570.650 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 1.570.650 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 671.577 0 13.645 0 685.221

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 671.577 0 13.645 0 685.221
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 671.577 0 13.645 0 685.221

b. Wegen en andere infrastructuur 671.577 13.645 685.221

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 671.577 13.645 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 671.577 13.645 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 671.577 13.645 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 671.577 13.645 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 162.000 162.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 0 0 12.000 0 150.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 12.000 0 150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 12.000 0 150.000

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 12.000 0 150.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 88 / 165



PRIO 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 92.227 0 146.843 0 239.070

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 92.227 0 146.843 0 239.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 92.227 0 146.843 0 239.070

a. Terreinen en gebouwen 0 10.000 10.000

b. Wegen en andere infrastructuur 92.227 136.843 229.070

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 11.785 0 11.785

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 11.785 11.785

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 92.227 146.843 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 92.227 146.843 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 92.227 146.843 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 10.000 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 92.227 136.843 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 11.785 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 11.785 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 378.250 0 378.250

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 378.250 0 378.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 378.250 0 378.250

a. Terreinen en gebouwen 0 10.000 10.000

b. Wegen en andere infrastructuur 0 368.250 368.250

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 60.750 307.500 10.000 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 60.750 307.500 10.000 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 60.750 307.500 10.000 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 10.000 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 0 60.750 307.500 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 349.250 0 349.250

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 349.250 0 349.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 349.250 0 349.250

b. Wegen en andere infrastructuur 0 349.250 349.250

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 179.250 0 170.000 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 179.250 0 170.000 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 179.250 0 170.000 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 0 179.250 0 170.000 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 2.500 2.500

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 0 0 2.500 0 0

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

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 2.500 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO IP-AP000016: Marktplein en omgeving
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670
AP000015: AP2: Wegen 0200 - Groene ruimte 0680
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 61.737 0 617.963 0 679.700

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 61.737 0 617.963 0 679.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 61.737 0 617.963 0 679.700

a. Terreinen en gebouwen 0 20.000 20.000

b. Wegen en andere infrastructuur 56.565 597.963 654.529

e. Erfgoed 5.172 0 5.172

II. ONTVANGSTEN 0 80.000 0 330.000 0 410.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 80.000 330.000 410.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 61.737 187.963 430.000 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 61.737 187.963 430.000 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 61.737 187.963 430.000 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 20.000 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 56.565 167.963 430.000 0 0 0

e. Erfgoed 5.172 0 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 80.000 300.000 5.000 25.000 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 80.000 300.000 5.000 25.000 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO IP-AP000017: Wegen - onderhoudswerken en uitrusting
AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670
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 16.213 0 378.684 0 394.897

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 16.213 0 378.684 0 394.897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 16.213 0 378.684 0 394.897

b. Wegen en andere infrastructuur 5.779 50.000 55.779

c. Roerende goederen 10.434 328.684 339.118

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 16.213 378.684 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 16.213 378.684 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.213 378.684 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 5.779 50.000 0 0 0 0

c. Roerende goederen 10.434 328.684 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 27.225 0 17.000 0 44.225

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 27.225 0 17.000 0 44.225
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 27.225 0 17.000 0 44.225

c. Roerende goederen 27.225 17.000 44.225

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 27.225 17.000 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 27.225 17.000 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 27.225 17.000 0 0 0 0

c. Roerende goederen 27.225 17.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 50.000 50.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 0 0 50.000 0 0

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

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 50.000 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 93.000 93.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 93.000 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 93.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 87.450 0 113.864 0 201.314

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 87.450 0 113.864 0 201.314
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 87.450 113.864 201.314

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 87.450 113.864 0 0 0 0

A. Investeringen in financiële vaste activa 87.450 113.864 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 87.450 113.864 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 4.490 0 69.510 0 74.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 4.490 69.510 74.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 4.490 69.510 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 4.490 69.510 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO IP-AP000023: Windmolens
AP000005: AP5: Klimaat en energie 0350

PRIO 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 0 114.623 0 0 0 114.623

D. Toegestane investeringssubsidies 114.623 0 114.623

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 114.623 0 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 114.623 0 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 3.120 0 11.880 0 15.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 3.120 0 11.880 0 15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 3.120 0 11.880 0 15.000

a. Terreinen en gebouwen 3.120 11.880 15.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 3.120 6.880 5.000 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 3.120 6.880 5.000 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.120 6.880 5.000 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 3.120 6.880 5.000 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 25.655 0 6.045.043 0 6.070.699

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 25.655 0 6.045.043 0 6.070.699
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 25.655 0 6.045.043 0 6.070.699

a. Terreinen en gebouwen 25.655 6.045.043 6.070.699

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 3.032.740 0 3.032.740

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 3.032.740 3.032.740

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 25.655 641.683 4.584.525 789.280 29.555 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 25.655 641.683 4.584.525 789.280 29.555 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.655 641.683 4.584.525 789.280 29.555 0

a. Terreinen en gebouwen 25.655 641.683 4.584.525 789.280 29.555 0

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 3.032.740

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 3.032.740

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 83.500 83.500

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 15.000 0 15.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 15.000 15.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 25.000 58.500 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 25.000 58.500 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 25.000 58.500 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 25.000 58.500 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 15.000 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 15.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 29.354 0 61.700 0 91.054

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 29.354 0 61.700 0 91.054
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 29.354 0 61.700 0 91.054

c. Roerende goederen 29.354 61.700 91.054

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 29.354 27.600 7.400 2.000 11.700 13.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 29.354 27.600 7.400 2.000 11.700 13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 29.354 27.600 7.400 2.000 11.700 13.000

c. Roerende goederen 29.354 27.600 7.400 2.000 11.700 13.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 48.852 0 5.750 0 54.602

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 48.852 0 5.750 0 54.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 48.852 0 5.750 0 54.602

a. Terreinen en gebouwen 48.852 5.750 54.602

II. ONTVANGSTEN 0 3.780 0 4.020 0 7.800

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.780 4.020 7.800

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 48.852 5.750 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 48.852 5.750 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 48.852 5.750 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 48.852 5.750 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 3.780 4.020 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.780 4.020 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 11.758 0 0 0 11.758

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 11.758 0 0 0 11.758
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 11.758 0 0 0 11.758

c. Roerende goederen 11.758 0 11.758

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 11.758 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 11.758 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.758 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 11.758 0 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 1.300.000 1.300.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 0 1.300.000 0 0 0

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

a. Onroerende goederen 0 0 1.300.000 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 15.000 15.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 0 0 15.000 0 0

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

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 15.000 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 21.218 0 28.727 0 49.945

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 21.218 0 28.727 0 49.945
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 21.218 0 28.727 0 49.945

a. Terreinen en gebouwen 21.218 28.727 49.945

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 44.945 0 44.945

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 44.945 44.945

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 21.218 28.727 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 21.218 28.727 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 21.218 28.727 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 21.218 28.727 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 44.945 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 44.945 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 1.815 0 373.903 0 375.718

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 1.815 0 373.903 0 375.718
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 1.815 0 373.903 0 375.718

e. Erfgoed 1.815 373.903 375.718

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 280.000 0 280.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 280.000 280.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 1.815 373.903 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 1.815 373.903 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.815 373.903 0 0 0 0

e. Erfgoed 1.815 373.903 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 280.000 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 280.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 490.787 0 313.550 0 804.337

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 490.787 0 313.550 0 804.337
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 490.787 0 313.550 0 804.337

a. Terreinen en gebouwen 490.787 313.550 804.337

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 165.710 0 165.710

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 165.710 165.710

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 490.787 313.550 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 490.787 313.550 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 490.787 313.550 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 490.787 313.550 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 165.710 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 165.710 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 31.769 0 124.000 0 155.769

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 31.769 0 124.000 0 155.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 31.769 0 124.000 0 155.769

c. Roerende goederen 31.769 124.000 155.769

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 31.769 124.000 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 31.769 124.000 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 31.769 124.000 0 0 0 0

c. Roerende goederen 31.769 124.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 7.000 7.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 7.000 0 0 0 0

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

c. Roerende goederen 0 7.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 243.878 0 0 0 243.878

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 243.878 0 0 0 243.878
2. Andere materiële vaste activa 0 243.878 0 0 0 243.878

a. Onroerende goederen 243.878 0 243.878

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
II. ONTVANGSTEN 243.878 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 243.878 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 243.878 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 243.878 0 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 400.000 400.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 400.000 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 400.000 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

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 383.855 0 50.000 0 433.855

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 383.855 0 50.000 0 433.855
2. Andere materiële vaste activa 0 383.855 0 50.000 0 433.855

a. Onroerende goederen 383.855 50.000 433.855

II. ONTVANGSTEN 0 108.505 0 300.000 0 408.505

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 0 300.000 300.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 108.505 0 108.505

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 383.855 50.000 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 383.855 50.000 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 383.855 50.000 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 383.855 50.000 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 108.505 300.000 0 0 0 0

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

a. Onroerende goederen 0 300.000 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 108.505 0 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 116 / 165



PRIO IP-AP000041: Serviceflats - financiering
AP000052: AP7: Dienstencentra 0951 - Assistentiewoningen 0952

PRIO 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 0 303.557 0 315.000 0 618.557

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 303.557 0 315.000 0 618.557
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 303.557 0 315.000 0 618.557

a. Terreinen en gebouwen 303.557 315.000 618.557

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 303.557 315.000 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 303.557 315.000 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 303.557 315.000 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 303.557 315.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 18.000 18.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 18.000 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 18.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 20.419 0 0 0 20.419

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 20.419 0 0 0 20.419
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 20.419 0 0 0 20.419

c. Roerende goederen 20.419 0 20.419

II. ONTVANGSTEN 0 7.848 0 0 0 7.848

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 7.848 0 7.848

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 20.419 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 20.419 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.419 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 20.419 0 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 7.848 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 7.848 0 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 32.550 32.550

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 0 32.550 0 0 0

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

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 32.550 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 44.000 44.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 39.000 5.000 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 39.000 5.000 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 45.275 45.275

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 45.275 0 45.275

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 45.275 45.275

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 45.275 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 45.275 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 45.275 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 45.275 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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PRIO 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 0 248.431 248.431

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

D. Toegestane investeringssubsidies 0 33.561 53.550 53.550 53.885 53.885

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Gemeentebestuur Vorselaar en OCMW (0207.215.160 / 0212.178.590) 123 / 165



PRIO IP-AP000050: Pidpa: kapitaalvermindering door toetreding andere gemeenten
AP000016: AP3: Wegen 0200 - Watervoorziening 0630

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
II. ONTVANGSTEN 0 43 0 0 0 43

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 43 0 0 0 43
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 43 0 43

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
II. ONTVANGSTEN 43 0 0 0 0 0

A. Verkoop van financiële vaste activa 43 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 43 0 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 15403
Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30948 Alg. 4040028046

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 30960 Alg. 4040028046

Gemeentebestuur Vorselaar (0207.215.160) OCMW (0212.178.590)

Markt 14, 2290 Vorselaar Markt  14, 2290 Vorselaar

Algemeen directeur:: Elly Beirinckx 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 2.640.000

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 0

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

0 0 120.000 120.000 120.000 0

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

2. Aflossingen 0 0 -120.000 -120.000 -120.000

Totaal financiële schulden 0 600.000 5.000.000 5.780.000 5.760.000 2.640.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 15403
Jaarrekeningen:

JR_VOORLOPIG_2020 2020: Budg. 30960 Alg. 4040028046

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Evolutie van de financiële schulden 2020
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T5 - Toelichting bij de balans
Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving 

en 
waarde-

vermindering

Andere
mutaties

Boekwaarde op 31/12

B. Financiële vaste activa 9.215.567,14 87.450,00 -42,50 0,00 58.786,84 0,00 0,00 9.361.761,48

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en soortgelijke entiteiten

9.144.597,51 87.450,00 -42,50 0,00 58.786,84 0,00 0,00 9.290.791,85

3. OCMW-verenigingen 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00

4. Andere financiële vaste activa 69.419,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.419,63

C. Materiële vaste activa 25.999.850,73 2.337.447,88 -243.878,29 237.426,38 0,00 -767.243,06 -0,00 27.563.603,64

1. Gemeenschapsgoederen 22.010.207,59 1.953.592,41 0,00 -4.748,04 -737.344,35 -0,00 23.221.707,61

a. Terreinen en gebouwen 18.044.721,85 896.250,22 0,00 0,00 -391.541,57 0,00 18.549.430,50

b. Wegen en andere infrastructuur 3.341.879,98 826.148,40 0,00 0,00 -169.029,66 0,00 3.998.998,72

c. Installaties, machines en uitrusting 149.627,82 145.443,19 0,00 0,00 -42.954,70 0,00 252.116,31

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

418.484,51 78.764,10 0,00 0,00 -133.818,42 0,00 363.430,19

e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Erfgoed 55.493,43 6.986,50 0,00 -4.748,04 0,00 0,00 57.731,89

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Andere materiële vaste activa 3.989.643,14 383.855,47 -243.878,29 242.174,42 0,00 -29.898,71 0,00 4.341.896,03

a. Terreinen en gebouwen 3.989.643,14 383.855,47 -243.878,29 242.174,42 0,00 -29.898,71 0,00 4.341.896,03

b. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Immateriële vaste activa 2.962,49 4.489,78 0,00 4.748,04 -1.481,25 0,00 10.719,06
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Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

OCMW Vorselaar 1.328.178,67 0,00 -41.293,96 0,00 1.286.884,71

Gemeentebestuur Vorselaar 1.326.622,71 177.633,15 -72.483,41 0,00 1.431.772,45

Totaal 2.654.801,38 177.633,15 -113.777,37 0,00 2.718.657,16

B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het 
boekjaar

Tussenkomst gemeente aan 
OCMW

Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

OCMW Vorselaar -261.108,91 -796.256,29 0,00 0,00 -1.057.365,20

Gemeentebestuur Vorselaar 3.482.044,27 1.844.181,48 0,00 0,00 5.326.225,75

Totaal 3.220.935,36 1.047.925,19 0,00 0,00 4.268.860,55

C. Herwaarderingsreserves	 Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Gemeentebestuur Vorselaar 2.778.420,41 58.786,84 0,00 0,00 2.837.207,25

Totaal 2.778.420,41 58.786,84 0,00 0,00 2.837.207,25

D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

OCMW Vorselaar 4.227.731,77 0,00 0,00 4.227.731,77

Gemeentebestuur Vorselaar 33.978.841,61 0,00 0,00 33.978.841,61

Totaal 38.206.573,38 0,00 0,00 38.206.573,38

Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Mutatie Boekwaarde op 31/12

OCMW Vorselaar 5.294.801,53 -837.550,25 4.457.251,28

Gemeentebestuur Vorselaar 41.565.929,00 2.008.118,06 43.574.047,06

Totaal 46.860.730,53 1.170.567,81 48.031.298,34
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2020

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

Markt 14, 2290 Vorselaar Financieel directeur: Cindy Martens

03 - Ontvangen zekerheden Debet Credit Saldo

Beginbalans 1/1/2020

0320000 - Hypotheken (ter waarborg 

verblijfskosten rusthuis)

25.000,00 0,00 25.000,00

0330000 - Hypotheken 0,00 25.000,00 -25.000,00

Wijzigingen in 2020

0320000 - Hypotheken (ter waarborg 

verblijfskosten rusthuis)

0,00 0,00 0,00

0330000 - Hypotheken 0,00 0,00 0,00

Eindbalans 31/12/2020

0320000 - Hypotheken (ter waarborg 

verblijfskosten rusthuis)

25.000,00 0,00 25.000,00

0330000 - Hypotheken 0,00 25.000,00 -25.000,00
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05 - Verplichtingen tot aankoop 

van vaste activa

Debet Credit Saldo

Beginbalans 1/1/2020

0500000 - Aankoopverplichting  

serviceflats (in 2040)

2.495.197,09 0,00 2.495.197,09

0510000 - Aankoopverplichting SF 0,00 2.495.197,09 -2.495.197,09

Wijzigingen in 2020

0500000 - Aankoopverplichting  

serviceflats (in 2040)

0,00 0,00 0,00

0510000 - Aankoopverplichting SF 0,00 0,00 0,00

Eindbalans 31/12/2020

0500000 - Aankoopverplichting  

serviceflats (in 2040)

2.495.197,09 0,00 2.495.197,09

0510000 - Aankoopverplichting SF 0,00 2.495.197,09 -2.495.197,09

09 - Diverse rechten en 

verplichtingen

Debet Credit Saldo

ONBESCHIKBARE GELDEN
Beginbalans 1/1/2020

0900000 - onbeschikbare gelden - 

kinderarmoedefonds
18.515,51 0,00 18.515,51

0900000 - onbeschikbare gelden - 

serviceflats
503.375,23 0,00 503.375,23

0910000 - onbeschikbare gelden 521.890,74 0,00 521.890,74
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Wijzigingen in 2020

0900000 - onbeschikbare gelden - 

kinderarmoedefonds
0,00 18.515,51 -18.515,51 foutief aanzien voor onbeschikbare gelden

0900000 - onbeschikbare gelden - 

serviceflats
70.109,17 0,00 70.109,17

0910000 - onbeschikbare gelden 70.109,17 18.515,51 51.593,66

Eindbalans 31/12/2020

0900000 - onbeschikbare gelden - 

kinderarmoedefonds
18.515,51 18.515,51 0,00

0900000 - onbeschikbare gelden - 

serviceflats
573.484,40 0,00 573.484,40

0910000 - onbeschikbare gelden 591.999,91 18.515,51 573.484,40

OVERIGE DIVERSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Beginbalans 1/1/2020

0940000 - Opstalrecht serviceflats 1,00 0,00 1,00

0950000 - Opstalrecht serviceflats 0,00 1,00 -1,00

Wijzigingen in 2020

0940000 - Opstalrecht serviceflats 0,00 0,00 0,00

0950000 - Opstalrecht serviceflats 0,00 0,00 0,00

Eindbalans 31/12/2020

0940000 - Opstalrecht serviceflats 1,00 0,00 1,00

0950000 - Opstalrecht serviceflats 0,00 1,00 -1,00
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Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

en de geraamde ontvangsten en uitgaven 2020
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160) Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Markt 14, 2290 Vorselaar Financieel directeur: Cindy Martens

In deze bijlage wordt enkel toelichting gegeven omtrent de grootste verschillen. De onderstaande nummering loopt gelijk met die van het schema T2.

Exploitatie-uitgaven Jaarrekening MJP Verschil Verklaring

1. Goederen en diensten 3.355.687,00 3.770.282,00 -414.595,00

Er blijkt 11% reserve voorzien op diverse uitgavenkredieten, dit is voornamelijk in het gemeentebestuur 

want bij het OCMW zijn quasi alle overschotten verschoven om te gebruiken voor de bijstorting in het 

pensioenfonds (zie AMJP- verzekering pensioenfonds mandatarissen 257.300 voor OCMW)

Gewone werkingskosten voor de dienst (gemeente) 824.249,98 919.512,00 -95.262,02

Een heel aantal diensten hebben de werking moeten terugschroeven door de Covid19 pandemie waardoor 

er een overschot is op vele uitgavenbudgetten (anderzijds zijn ook de werkingsontvangsten lager dan 

voorzien). Belangrijk om weten is dat van deze totale kost 576.000 euro bestemd is voor het ophalen van 

huishoudelijk afval bij gezinnen en deze kost is 40.000 euro hoger dan in 2019.

Kosten organisatie speciefieke activiteiten (gemeente) 19.722,14 54.390,00 -34.667,86

Een heel aantal diensten hebben de werking moeten terugschroeven door de Covid19 pandemie waardoor 

er een overschot is op het uitgavenbudget (anderzijds zijn ook de tegenhangende ontvangsten lager dan 

voorzien), dit gaat bijvoorbeeld over schoolreizen en uitstappen, buitenspeeldag, kampioenenviering...

Kosten afleveren Eid, kids-ID en vreemdelingenkaarten 7.806,00 25.000,00 -17.194,00 Ook dit is het gevolg van Covid19, de ontvangsten voor deze dienstverlening zijn even sterk omlaag

Kosten aflevering reispassen 4.536,00 19.000,00 -14.464,00 Ook dit is het gevolg van Covid19, de ontvangsten voor deze dienstverlening zijn even sterk omlaag

Elektriciteit (gemeente) 154.522,62 184.510,00 -29.987,38

We konden nog geen goede inschatting maken van het elektriciteitsverbruik nu er zonnepanelen geplaatst 

zijn, anderzijds zijn er ook vele afrekeningen van 2019 pas gemaakt in 2020 (openbare verlichting 25.000 

euro afgerekend in 2020). Er zal ook zeker een effect zijn van minder verbruik door de Covid19 pandemie.

Gas (gemeente) 24.046,59 47.289,00 -23.242,41 Er werd minder gas verbruikt dan voorzien.

Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur (gemeente) 12.486,99 29.102,00 -16.615,01

Enkel kosten voor de noodplanningsambtenaar, er kon nog geen handhavingsambtenaar aangeworven 

worden. De werkelijke kost voor de noodplanningsambtenaar lag ongeveer 7.000 euro hoger maar dit 

gedeelte werd per vergissing op de gewone werkingskosten van de dienst geboekt.

andere administratiekosten (ocmw) 118.177,11 138.716,00 -20.538,89

Er werd een te hoog krediet voorzien voor de bijdrage aan Welzijnszorg Kempen voor de coördinatie 

gezinshulp.

3. Individuele hulpverlening OCMW 425.110,00 443.630,00 -18.520,00 Reservebudgetten omwille van onvoorspelbaarheid

4. Toegestane werkingssubsidies 1.039.571,00 1.018.710,00 20.861,00

aan andere begunstigden 144.553,00 125.297,00 19.256,00

Er werd nog een verschuiving gedaan na het goedkeuren van de AMJP om de subsidie voor de verenigingen 

in het kader van covid 19 te kunnen uitbetalen

A Operationele uitgaven
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Exploitatie-ontvangsten Jaarrekening MJP Verschil Verklaring

1. Ontvangsten uit de werking 639.085,00 700.988,00 -61.903,00
Opbrengsten uit cafetaria dienstencentrum 9.944,58 21.500,00 -11.555,42 Omwille van sluiting door Covid19

Opbrengsten uit concessies 26.426,30 43.878,00 -17.451,70 Een groot gedeelte van de concessievergoeding werd kwijtgescholden omwille van de verplichte sluitingen

Afgifte afvalstoffen containerpark 85.421,61 67.500,00 17.921,61 Er werd meer afval naar het containerpark gebracht.

Opbrengst uit andere verkopen 16.542,76 2.300,00 14.242,76

Verkopen van het Forsellara-spel maar ook verkoop van oude materialen via I&O Auctions voor 8.820 euro, 

helaas is de kans groot dat we dit laatste bedrag nooit zullen ontvangen (zie financiële risico's).

2 Fiscale ontvangsten en boetes 4.755.457,00 4.692.365,00 63.092,00
aanvullende belasting op onroerende voorheffing 1.663.643,00 1.632.416,00 31.227,00 De verkregen ramingen waren iets te laag

aanvullende belasting op de personenbelasting 2.564.684,00 2.563.494,00 1.190,00 De verkregen ramingen waren correct maar er werd wel 200.000 minder ontvangen tov vorig jaar

andere belastingen en boetes 411.990,00 376.770,00 35.220,00

De belasting op huisvuil (diftar) bracht 10.000 euro meer op dan voorzien, er werd meer afval meegegeven 

dat blijkt ook uit de rapportering van IOK afvalbeheer (totaal 315.000) -zie ook onze veel hogere uitgave- en 

de belasting op leegstand bracht 18.000 euro meer op dan voorzien (28.000)

4 Recuperatie individuele hulpverlening 115.941,00 158.000,00 -42.059,00
Alles wat terugvorderbaar werd gesteld is ook als opbrengst ingeschreven, maar gezien de lagere uitgaven 

(zie hoger) is de recuperatie ook lager. Wel een stijging tov vorig jaar met 20.000 euro.

terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen 64.130,46 95.000,00 -30.869,54
We konden voorlopig 64000 euro recupereren van onze uitgaven. Het uitgavebudget bedroeg voor 2020 

110.000 euro. Dit is altijd zeer moeilijk in te schatten.

5 Andere operationele ontvangsten 175.825,00 150.007,00 25.818,00

giften en schenkingen (OCMW) 33.326,40 23.300,00 10.026,40 er werd een Hulpfonds Vorselaar opgericht, hierin werd meer gestort dan voorzien

B Financiële ontvangsten 623.636,00 452.776,00 170.860,00 Er werden hogere dividenden uitgekeerd voor elektriciteit, gas en Publi-T dan voorzien.

A Operationele ontvangsten
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Investeringsuitgaven Jaarrekening MJP Verschil Verklaring

B Investeringen in materiële vaste activa 2.337.448,00 3.344.809,00 -1.007.361,00

Er is per saldo voor een bedrag van ongeveer 660.000 euro ongebruikte kredieten overgedragen naar 2020 

(zie apart overzicht beslissing CBS): projecten die wel uitgevoerd en afgerond zijn betreffen: 106 aandelen 

Publi-T, aankoop noodwoningen, aankoop Lepelstraat1, aankoop containers voor containerpark, 

klepelmaaier, aanleg buurtpleintje Proostlaan, gaswandketel kleedkamergebouw, zonnepanelen, bakfiets 

bko, ict tijdsregistratie, grasmaaier, wegenschaaf, aanleg kunstgrasveld, beregeningsinstallatie sportveld. 

Opgestart maar nog in uitvoering; Wegenwerken riolering Vorselaar Noord Fase 3, ANPR camera's, afdak 

werkhal, heraanleg rond werkhal, heraanleg marktplein en gemeentepark, wegenwerken riolering 

Boulevard, renovatie dak bibliotheek, gebouw school- en jeugdcampus, Wifi 4EU, fietspad N153, aankoop 

Lepelstraat 16 (afgerond in 2021). 

C Investeringen in immateriële vaste activa 4.490,00 25.000,00 -20.510,00 Het RUP kern is in uitvoering gegaan in 2020 maar nog niet afgerond.

Investeringsontvangsten Jaarrekening MJP Verschil Verklaring

B Verkoop van materiële vaste activa 243.878,00 543.880,00 -300.002,00
de verkoop van de elektriciteitscabines werd afgerond in 2020,  de verkoop van Kuiperstaat/Schoolstraat is 

pas afgerond in 2021

D Investeringssubsidies en -schenkingen 225.223,00 66.075,00 159.148,00 Het blijft moeilijk inschatten wanneer subsidies effectief toegekend worden. 

   van de Vlaamse overheid 221.443,00 66.075,00 155.368,00

Er werden in 2020 subsidies ontvangen voor de noodwoningen, voor de aankoop van de bakfiets 

(stroomversnellers) en voor Natuur in je buurt.

   van andere entiteiten 3.780,00 0,00 3.780,00

Dit betreft een onvoorziene subsidie van Fluvius voor die we konden bekomen voor de isolatie van het dak 

van de bib.
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 Jaarrekening 2020 – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar  
 

  Toelichting over de kosten, opbrengsten, 

uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het 

budgettair resultaat en het overschot of tekort van 2020 

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

Markt 14, 2290 Vorselaar     Financieel Directeur: Cindy Martens 

 

Er zijn een aantal transacties gebeurd die een grote en buitengewone invloed hebben op het 

resultaat van de jaarrekening 2020 

1. Impact coronacrisis 

Algemeen kunnen we stellen dat ons bestuur de coronacrisis goed doorstaan heeft. 

Op verschillende plaatsen in de jaarrekening komen hieromtrent effecten voor, zoals lagere 

werkingskosten met uitzondering van de afvalkost die wel hoger was, lagere ontvangsten van vele 

werkingsopbrengsten, impact op de concessies, te verwachten impact op de personenbelasting 

enzoverder. Daarnaast zijn er een aantal ontvangsten en uitgaven die zeer specifiek waren met 

betrekking tot de pandemie. Deze zijn in de onderstaande tabel opgenomen. 

 

Een aantal uitgaven als gevolg van ontvangen subsidies in 2020 zullen nog in 2021 een effect hebben. 

Dit geeft een onevenwicht over de beide jaren. 

 

2. Pensioenfonds 

In 2019 werden er middelen ondergebracht in een Tak 21 pensioenverzekeringsproduct van Belfius. 

Er werden éénmalige koopsommen in deze belegging gestort van 2.200.000 euro voor het 

gemeentebestuur en 70.000 voor het OCMW. In oktober 2020 zijn er nog bijstortingen gebeurd van 

respectievelijk 750.000 en 255.000 euro voor het gemeentebestuur en het OCMW.  Deze transactie 

heeft volgende effecten op de jaarrekening van 2020; 
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• Uitzonderlijk hoge exploitatiekosten doordat de éénmalige koopsom als een 

verzekeringspremie gezien wordt. Gevolg hiervan in een dalend exploitatiesaldo, een lager 

budgettair resultaat van het boekjaar en een lagere autofinancieringsmarge. Dit is echter 

enkel gebeurd  omdat de nodige reserve er was en dit bijgevolg nog steeds een ruime 

positieve autofinancieringsmarge zou blijven. 

• Een daling van onze liquide middelen (activa balans), de stortingen in het pensioenfonds 

worden immers middelen die toebehoren aan de toekomstige gepensioneerde 

mandatarissen. 

• Een daling van onze schulden op lange termijn (passiva balans). De pensioenen worden sinds 

2020 uitbetaald door het pensioenfonds. De voorziening voor pensioenen 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.  Deze voorziening is nu veel lager omdat we enkel nog het gedeelte moeten 

voorzien dat niet gedekt is door het pensioenfonds. De totale lange termijnschuld van 

gemeente en OCMW voor toekomstige pensioenen is daardoor gedaald naar 67.344 euro. 
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  Overzicht van de financiële risico’s –2020 

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

Markt 14, 2290 Vorselaar     Financieel Directeur: Cindy Martens 

 

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 

beheersen.  

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 personeelskosten omvatten ongeveer de helft van de totale exploitatie-uitgaven (ongeveer 5,3 

mio euro. Een stijging van de inflatie is dus een financieel risico met grote impact.  

De  prognoses van het Federaal Planbureau worden nauwgezet  opgevolgd. In de loop van 2020 was 

er een indexaanpassing van de lonen, dit werd ook voorzien. In het meerjarenplan 20-25 is jaarlijks 

een stijging van de personeelskosten met 1,6% voorzien op basis van de huidige prognoses en 

voorziene indexverhogingen. Verwacht wordt dat eerstvolgende spilindex bereikt worden in oktober 

2021. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2021 en de wedden van het 

overheidspersoneel in december 2021 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Dit 

is een maand vervroegd ten opzichte van het tijdstip van de laatste aanpassing meerjarenplan. 

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 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 
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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 2021 (voor het jaar 2020) wel een 

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

tussenkomst voorzien vanaf 2021.  

Ondertussen is het bestuur op zoek gegaan naar een beleggingsproduct dat mee de stijging van deze 

pensioenlasten kan opvangen en nog een positieve rente kan bieden (gunning februari 2021). 

 

Toegekende werkingssubsidies 

De verdeling van toegekende werkingssubsidies kan u vinden in het schema T2, het merendeel is 

voor de politiezone en de hulpverleningszone. Zowel politie als hulpverleningszone zien hun toelage 

toenemen in 2020 t.o.v. 2019. Ook bij deze besturen 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.  

 

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten 

Onzekerheid opbrengsten belastingen 

Bijna 4,4 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 aanvullende personenbelasting was tegen de verwachting in hoger in 

2019. De tax shift speelde in 2019 voor een vierde keer op rij en zou elk jaar wat sterker remmen. 

Ten opzichte van 2019 ontvangen we 180.000 euro minder personenbelasting. Met het eventuele 

terugverdieneffect van de impact van de tax shift op de economie en de arbeidsmarkt is geen 

rekening gehouden in de prognoses. Helaas zal ook de coronacrisis gevolgen hebben voor de 

inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, meer specifiek door tijdelijk of definitief verlies van 

jobs en door de lagere aanslagvoet bij de vervangingsinkomens. Volgens de laatste prognose van de 

FOD Financiën zou, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden zijn met de impact van 

maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie op onze gemeente.  In een verdere fase is de 

impact van de vergrijzing op de inkomstenbelasting ook een gegeven waar we als openbaar bestuur 
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mee geconfronteerd zullen worden. Volgens een studie van Belfius zou dit voor Vorselaar tegen 2030 

wel eens 15% tot 20% minder inkomsten kunnen betekenen.  

Debiteurenrisico 

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

oninbaarstellingen klein maar niet onbestaand (om reden van insolventie, collectieve 

schuldenregeling ed). We stellen vast dat collectieve schuldenregelingen tegenwoordig al vaak over 7 

jaar gespreid worden en er in een aantal van de gevallen niets tot zeer weinig kan terugbetaald 

worden. Na afloop van de schuldenregeling moeten deze vorderingen kwijtgescholden worden. 

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 werd op mekaar afgestemd, hierbij 

werd natuurlijk rekening gehouden met de eigenheid van de werking van een sociale dienst en zijn 

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

korter op te volgen en proactief afbetalingsplannen voor openstaande schulden op te stellen. Deze 

nieuwe aanpak heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen. Meer details hierover kan u binnenkort 

nalezen in de rapportering van de financieel directeur. 

Ook op het debiteurenbeheer heeft Covid 19 een vertragende en mogelijk negatieve invloed. Er is 

afgesproken om tijdelijk geen dossiers over te maken aan de gerechtsdeurwaarder. Medio 2021 zal 

dit terug opgestart worden. 

Er werden twee toch iets grotere vorderingen ingediend bij de curator ingevolge faillissement. Als 

eerste een belasting op automatische verdelers voor 3.000 euro en als tweede de opbrengst die we 

nog tegoed hebben van de verkoop van materialen via I &O Auctions  voor 8.820 euro. Mogelijks is er 

sprake van fraude en komt er een strafrechtelijke procedure. Dit wordt opgevolgd. 

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. Het meerjarenplan 2019 werd ingediend met een negatieve autofinancieringsmarge omwille 

van de éénmalige grote koopsom voor de pensioenverzekering van de mandatarissen die volledig in 

rekening gebracht wordt in het exploitatiebudget 2019 (2.270.000 euro).  

Uiteindelijk sloten we 2019 toch nog af met een positieve autofinancieringsmarge van 196.110 euro. 

Voor 2020 is onze autofinancieringsmarge terug een stuk hoger, namelijk 1.247.585 euro. 

We hebben in 2020 een gedeelte van ons overschot aan liquiditeiten nog gebruikt om voor beide 

besturen een bijstorting  te doen in het pensioenfonds voor de mandatarissen. Dit om enerzijds 

negatieve rente te vermijden op onze liquiditeiten en anderzijds nog opbrengsten te krijgen van de 

liquiditeiten. Zie hierover meer verder in het document.    

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 ongeveer 20% van onze inkomsten.  De laatste 

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

Inkomsten uit dividenden.  

De uittreding uit Iveg en de toetreding tot Iveka werd tijdens 2019 afgerond. Dit heeft geen negatief 

effect hebben op de dividenden. De laatste jaren waren de dividendvooruitzichten gas en elektriciteit 

steeds stabiel. Op 13 augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de 

distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Volgens Fluvius tonen 

eerste analyses aan dat deze aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een significante daling van 

de gereguleerde winst van de opdrachthoudende verenigingen. Daardoor zal naast het realiseren van 

bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen een (neerwaartse) bijsturing 

van het dividendbeleid van Fluvius ook grondig onderzocht worden.  

Aangezien interesten op onze gelden quasi onbestaand zijn, zijn er voor de komende jaren middelen 

voorzien om te investeren in kapitaalsverhogingen (Publi-T). De participatie in bijvoorbeeld 

windmolens wordt nog onderzocht.  

  

Risico’s inzake het thesauriebeheer 

Bankenrisico 

Eind december 2020 stond er ongeveer 9  mio euro op rekeningen 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 kunnen 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 

 

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. 

140 / 165



 Jaarrekening 2020 – Gemeentebestuur en OCMW Vorselaar  
 

Helaas is het ondertussen zo geëvolueerd dat alle financiële instellingen een limiet stellen aan het 

bedrag dat bij hen op rekening mag staan. Het wordt daardoor steeds moeilijker om de gelden te 

spreiden over meerdere financiële instellingen zonder negatieve rente te moeten betalen. Om deze 

reden zijn alle gelden weggehaald bij Abn Amro voor juli 2020 omdat zij al 0,50% negatieve rente 

gingen aanrekenen vanaf de eerste euro met ingang van 1 juli.  

Renterisico 

Daarenboven is er een renterisico op onze beschikbare liquiditeiten. De laatste jaren is de opbrengst 

sterk gedaald en sinds begin 2020 worden we geconfronteerd met negatieve rentes. Dit wil zeggen 

dat we moeten betalen om geld op de rekening te mogen houden. Om deze reden worden de 

financiële middelen ook geoptimaliseerd tussen de beide besturen zodat er per bestuur de maximaal 

toegelaten grens zo min mogelijk overschreden wordt en we negatieve rente zoveel mogelijk kunnen 

vermijden. 

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

pensioenlasten voor de mandatarissen en de aankoopverplichting van de serviceflats van het OCMW. 

 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.  

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

voor pensioen gedaan (ARK 7440000). Deze ontvangsten werden mee met de andere tegoeden van 

het bestuur belegd op korte termijn (en brachten bijgevolg quasi niets 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. In 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. In oktober 2020 zijn er nog 

bijstortingen gebeurd van respectievelijk 750.000 en 255.000 euro voor het gemeentebestuur en het 

OCMW. Dit omdat stortingen in 2020 nog een gegarandeerde opbrengst van 0,45% konden genieten. 

Het uiteindelijke totale rendement voor 2020 was 1,60%. 

In de balans van 2020 is de toekomstige pensioenschuld ten laste van de besturen daardoor fors 

gedaald (tot 67.344 euro) doordat het pensioenfonds deze schulden nu bijna volledig op zich neemt. 

Voor het gemeentebestuur is er ondertussen volledige dekking door het pensioenfonds, voor het 

OCMW 83%. 

2/ aankoopverplichting serviceflats OCMW 
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Sinds 2013 werd  er een Tak 26 contract afgesloten met Belfius met als doel om voldoende kapitaal 

op te bouwen tegen dat de aankoop van de serviceflats moet gebeuren in het jaar 2040 aan 

2.495.197,09 euro. Het contract met Belfius bepaalt voor de jaarlijkse stortingen telkens een 

technische rentevoet die wordt gegarandeerd tot einddatum. 

Jaarlijks wordt er 65.089,46 euro gestort in het fonds.  

De stortingen brachten initieel 2,25% op, maar helaas voor de nieuwe storting in 2020 nog slechts 

0.45%. 

De totale poliswaarde bedroeg op 31/12/2020 586.542,81 euro. Bij uitkering moet hiervan nog 

roerende voorheffing betaald worden. 

Door de aanhoudend lage rentes lopen we het risico dat we het bedrag niet samengesteld krijgen 

zoals voorzien. Volgens de laatste simulatie van Belfius gebaseerd op het minimumrendement, zullen 

we aan een netto eindkapitaal van 1.950.000 euro geraken met de huidige inspanningen, met andere 

woorden ongeveer 545.000 euro tekort.  

Gezien dit product nog een minimale gegarandeerde opbrengst van 0,75% opleverde voor 2019 

hadden we graag bijstortingen gedaan in dit product maar Belfius accepteert geen extra stortingen 

bovenop het initieel afgesproken plan. Reden hiervoor is dat zij door de lage of zelfs negatieve 

intrestvoeten op de markt het ook moeilijk krijgen om nog een gegarandeerde intrest te kunnen 

bieden. 

 

Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten 

Toegestane leningen 

Het gemeentebestuur heeft een leningen toegestaan aan Pidpa voor de overdracht van de riolering. 

Het openstaand saldo eind 2020 bedraagt 2.170.157,64 euro, waarvan vordering op lange termijn 

2.144.810,31 euro en openstaand bedrag op korte termijn 25.347,33 euro (aflossingen voor 2021). 

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 is 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 2018 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 was voorzien voor juni 

2020. Ook hier was er in principe een risico op niet-terugbetaling. De lening is ondertussen volledig 

terugbetaald. 

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. Ook hier bestaat een risico 

op niet-terugbetaling. De eerste aflossing werd afgelost zoals afgesproken en ook de aflossing voor 

2021 is al in orde. 

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). 
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Concessies  

Het gemeentebestuur ontvangt opbrengsten uit concessies voor de Schranshoeve, cafetaria ‘De 

Dreef’ en de evenementenzaal. De concessie Schranshoeve is verlengd tot 30 april 2022 en 

toegewezen aan Inbev.  De concessie voor cafetaria De Dreef is sinds 2019 toegewezen aan Silstella. 

De concessie voor evenementenzaal De Dreef is gegund aan Sufi. Er zijn met de concessiehouders 

nooit problemen geweest qua betalingen. Voor 2020 werd een vermindering van de 

concessievergoeding beslist  van 43,72% overeenkomend met de periode dat de zaken hebben 

moeten sluiten omwille van covid 19. In totaliteit werd er daarom 23.757,73 euro minder ontvangen 

dan voorzien. Ook voor 2021 zal nog moeten bekeken worden wat het bestuur eventueel gaat doen 

om de concessiehouders te ondersteunen.   

Risico tgv borgstellingen  

Er zijn momenteel geen borgstellingen. 

 

Andere risico’s 

Juridische geschillen met mogelijk financiële gevolgen: momenteel geen  

Over de impact van de coronacrisis vindt u meer informatie in het document ‘Toelichting over de 

kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair 

resultaat en het overschot of tekort van 2020’ en in het document ‘Materiële verschillen’ 
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Samenstelling

Aanwezig:
de heer Lieven Janssens, burgemeester; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Jos Bouly, 
schepen; mevrouw Mizel Gebruers, schepen; mevrouw Priscilla Geluykens; mevrouw Elly Beirinckx, 
algemeen directeur

Beschrijving
Voorgeschiedenis

 3 december 2019: raadsbesluit vaststelling meerjarenplan 2020-2025
 15 december 2020: raadsbesluit vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Feiten en context
Bij het afronden van het vorige boekjaar (2020) kunnen de ongebruikte investeringskredieten 
overgedragen worden naar het volgende boekjaar. De financieel beheerder bekeek samen met de 
financiële dienst de ongebruikte kredieten en stelt voor om onderstaande  kredieten over te dragen 
naar 2021:

Budgetcode MJP Omschrijving Bedrag U/O
0050 - 2600000 MJP000033 Verwerving strategische eigendommen 344.835,00Uitgave
0119 - 1500000 MJP000106 Subsidie Vlaamse overheid: stroomversnellers 7.800,00Ontvangst
0119 - 2210007 MJP000109 Werkhal: plaatsen nieuw afdak 2.549,90Uitgave
0119 - 2300000 MJP000112 Werkhal: machines en uitrusting 3.926,70Uitgave
0119 - 2410000 MJP000117 ICT: Wifi 4EU 15.000,00Uitgave

0119 - 2410000 MJP000114 ICT: tijdsregistratie en toegangscontrole 6.866,30Uitgave

0119 - 2420000 MJP000120 Werkhal: aanhangwagen voor knikmops en 
klein kraantje 5.000,00Uitgave

0200 - 1500000 MJP000214 Participatie in de aanleg van parkeerplaatsen 
(Boulevard) 11.785,00Ontvangst

0200 - 2240007 MJP000223 Riolering Nieuwstraat A: erelonen + werken 2.290,00Uitgave

0200 - 2240007 MJP000219 Riolering Noord fase 3: erelonen + werken 13.644,54Uitgave
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0200 - 2240007 MJP000227 Heraanleg Markt + gemeentepark: erelonen + 
werken

60.763,04Uitgave

0200 - 2240007 MJP000221 Riolering Boulevard: erelonen + werken 136.842,74Uitgave

0200 - 2240007 MJP000222 Riolering Lepelstraat deel A + Dijkbaan + 
pompstation: erelonen + werken 10.000,00Uitgave

0200 - 2300000 MJP000232 ANPR camera's ikv mobiliteitsstudie 
Middenkempen 328.684,25Uitgave

0610 - 2140007 MJP000331 Erelonen RUP 20.510,22Uitgave

0680 - 2220007 MJP000360 Aanleg buurtpleintjes: Proostlaan 4.879,60Uitgave

0703 - 1500000 MJP000366 Subsidie Vlaamse overheid: stroomversnellers 
beglazing en zonnepanelen 4.020,00Ontvangst

0720 - 2220007 MJP000959 Schranshoeve: groenaanleg + leader & TPA-
project toerisme/erfgoed 23.727,24Uitgave

0800 - 2210007 MJP000541 Project kinder- en jongerencampus: 
projectbegeleiding, erelonen en werken 22.228,08Uitgave

0800 - 2220000 MJP000544 School: vervanging speeltoestel ikv pedagogisch 
project 5.000,00Uitgave

0930 - 2601000 MJP000601 Verkopen eigendommen - Schoolstraat - grond 60.000,00Ontvangst

0930 - 2610000 MJP000886 Verkopen eigendommen - Schoolstraat - 
gebouw 240.000,00Ontvangst

Juridische grond
 22 december 2017 en wijzigingen: Decreet Lokaal Bestuur 

o meer bepaald artikel 252 tot en met 269 bepaalt dat de raad stemt over het 
meerjarenplan in zijn geheel, maar elk raadslid kan de afzonderlijke stemming eisen 
over een of meerdere onderdelen van het meerjarenplan. In dat geval moet eerst 
over die afzonderlijke onderdelen worden gestemd, vooraleer over het geheel kan 
gestemd worden

 25 juni 2010 en wijzigingen: Besluit Vlaamse regering omtrent de beleids– en beheerscyclus 
van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, autonome 
gemeentebedrijven en provinciebedrijven, verenigingen van OCMW’s van publiek recht, kort 
de BBC, genoemd

Motivatie
Het overzicht met de overdrachten van de investeringskredieten wordt besproken en gunstig 
geadviseerd.

Besluit
Artikel 1
Neemt kennis van het overzicht met de overdracht van de investeringskredieten 2020 naar boekjaar 
2021.

Artikel 2
De financieel directeur rapporteert deze overdrachten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
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Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur, 
Elly Beirinckx

De Burgemeester,
Lieven Janssens
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Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Gemeentebestuur Vorselaar (Markt 14, 2290 Vorselaar)
OCMW Vorselaar (Markt 14 , 2290 Vorselaar)
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totaal 1.154.193,85 1.274.748,00 1.133.660,00 1.136.898,00 1.146.276,00 1.157.051,00

BD000001: BD1: Een actief natuur- en milieubeleid voeren 28.570,73 204.090,00 33.350,00 25.875,00 24.425,00 24.450,00

AP000001: AP1: Ophalen en verwerking afval 0300 - Overig afvalbeheer 0309 9.945,34 11.615,00 11.625,00 11.650,00 11.675,00 11.700,00

AC000001: A1: Waken over het principe ‘de vervuiler betaalt’ 8.370,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

MJP000246: Tussenkomst in afval luiers
Gemeentebestuur

Vorselaar
Milieudienst 8.370,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

AC000003: A3: Mogelijkheden inzake uitbating recyclagepark onderzoeken 1.575,34 1.615,00 1.625,00 1.650,00 1.675,00 1.700,00

MJP000276: Iok statutaire bijdrage algemene
werkingskosten af

Gemeentebestuur
Vorselaar

Milieudienst 1.575,34 1.615,00 1.625,00 1.650,00 1.675,00 1.700,00

AP000002: AP2: Beheer regen- en afvalwater 0310 8.302,75 123.000,00 12.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

AC000005: A1: Zoneringsplan riolering uitvoeren 8.302,75 123.000,00 12.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

MJP000284: Subsidie afkoppeling woningen
Gemeentebestuur

Vorselaar
Milieudienst 8.302,75 30.000,00 12.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

MJP000285: Investeringssubsidie: heraanleg Markt -
werken ism

Gemeentebestuur
Vorselaar

Milieudienst 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AP000004: AP4: Aankoop, inrichting en beheer van natuur 0340 - Overige bescherming 10.322,64 69.075,00 8.825,00 8.825,00 7.350,00 7.350,00

AC000016: A3: Ondersteunen initiatieven ter bescherming en promotie van landschap, 7.986,40 66.075,00 5.825,00 5.825,00 4.350,00 4.350,00

MJP000288: Aankoop en beheer natuurgronden
Gemeentebestuur

Vorselaar
Milieudienst 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

MJP000289: Kempens Landschap
Gemeentebestuur

Vorselaar
Milieudienst 1.586,40 1.800,00 1.825,00 1.825,00 1.850,00 1.850,00

MJP000291: Opvolgingscommissie: Beek.boer.bodem Gemeentebestuur
Vorselaar

Milieudienst 3.900,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
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MJP000952: Opvolgingscommissie: investeringssubsidie
in kader

Gemeentebestuur
Vorselaar

Milieudienst 0,00 45.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP000953: Regionaal landschap: cofinanciering
leaderdossier

Gemeentebestuur
Vorselaar

Milieudienst 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AC000020: A7: Subsidie bekalking 2.336,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

MJP000290: Bemesting landbouwers
Gemeentebestuur

Vorselaar
Milieudienst 2.336,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

AP000006: AP6: Participatie en sensibilisatie 0380 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

AC000028: A2: Burgers optimaal betrekken bij een nette gemeente 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

MJP000302: Herbruikbare luiers
Gemeentebestuur

Vorselaar
Milieudienst 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

BD000002: BD2: Duurzame landbouw en lokale economie stimuleren en verzekeren 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00

AP000008: AP1: Handel en middenstand 0500 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00

AC000047: A15: Raad Lokale Economie herprofileren 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00

MJP000313: NIET GEBRUIKEN VERKEERDE ARK -
Toelage raad lokale

Gemeentebestuur
Vorselaar

Financiële dienst en
algemene

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP000910: Toelage werkgroep lokale economie
Gemeentebestuur

Vorselaar
Financiële dienst en

algemene
620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00

BD000004: BD4: Een mooi en net publiek domein voor Vorselaar 116.749,53 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00

AP000014: AP1: Wegen 0200 - Energie 0640-0670 114.622,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AC000086: A6: Verledding van openbare verlichting 114.622,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP000359: Riolering Noord fase 3: ondergronds brengen
en ver

Gemeentebestuur
Vorselaar

Technische dienst 114.622,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Herziening meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeentebestuur Vorselaar
(0207215160), OCMW Vorselaar
(0212178590) 149 / 165



2020 2021 2022 2023 2024 2025

AP000017: AP4: Wegen (mobiliteit) 0200 - Openbaar vervoer 0210 - Parkeren 0220 2.127,02 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00

AC000103: A2: Kader “Verkeersveilige Gemeente” 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

MJP000239: Charter ouders verongelukte kinderen
Gemeentebestuur

Vorselaar
Technische dienst 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

AC000108: A7: Openbaar vervoer: aanbod De Lijn 2.127,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

MJP000242: De Lijn: derdebetalersysteem
Gemeentebestuur

Vorselaar
Technische dienst 2.127,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

BD000005: BD1: Vrije tijd: een breed vrijetijdsbeleid voor alle inwoners 53.680,59 57.950,00 57.650,00 57.650,00 57.650,00 57.650,00

AP000020: AP3: Overig kunst- en cultuurbeleid 0739 - Sportsector 0740 - Jeugdsector 0750 53.680,59 57.950,00 57.650,00 57.650,00 57.650,00 57.650,00

AC000114: A1: Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen 52.486,48 55.100,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00

MJP000452: Toelage socio-culturele verenigingen
Gemeentebestuur

Vorselaar
Cultuurdienst 8.810,00 9.500,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00

MJP000454: NIET GEBRUIKEN VERKEERDE ARK -
Toelage cultuurraad

Gemeentebestuur
Vorselaar

Cultuurdienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP000461: Sportverenigingen met jeugdwerking
Gemeentebestuur

Vorselaar
Sportdienst 6.876,78 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

MJP000462: Sportverenigingen
Gemeentebestuur

Vorselaar
Sportdienst 7.285,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

MJP000513: Jeugdverenigingen
Gemeentebestuur

Vorselaar
Jeugddienst 8.514,70 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

MJP000514: NIET GEBRUIKEN VERKEERDE ARK -
Toelage jeugdraad -

Gemeentebestuur
Vorselaar

Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP000909: Toelage cultuurraad
Gemeentebestuur

Vorselaar
Cultuurdienst 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00

MJP000911: Toelage jeugdraad
Gemeentebestuur

Vorselaar
Jeugddienst 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

AC000115: A2: Buurtwerking, buurten, gehuchten en wijken ondersteunen en stimuleren 1.194,11 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00

MJP000453: Toelage buurtwerking
Gemeentebestuur

Vorselaar
Cultuurdienst 894,11 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00

MJP000960: Toelage De Pluim
Gemeentebestuur

Vorselaar
Cultuurdienst 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
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BD000009: BD5: Bibliotheek: behoud van de educatieve en sociale rol van de bib 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AP000028: AP1: Bibliotheek 0703 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AC000137: A1: Infrastructuur onderhouden en uitbaten 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP000395: Boekstart (tem 2021)
Gemeentebestuur

Vorselaar
Bibliotheek 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BD000010: BD6: Erfgoed: het bewaren van zowel het onroerend als roerend en immaterieel 8.497,10 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00

AP000033: AP3: Overig beleid inzake erfgoed 0729 8.497,10 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00

AC000150: A1: Cultureel-erfgoedconvenant met Vlaamse Gemeenschap voor de ontsluiting 8.497,10 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00

MJP000436: Kempens Karakter - cultureel erfgoed +
Intergemeen

Gemeentebestuur
Vorselaar

Cultuurdienst 8.497,10 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00

BD000011: BD7: Toerisme: onze troeven uitspelen om het (dag)toerisme en korte verblijven 9.278,00 27.743,00 9.468,00 9.493,00 7.825,00 7.825,00

AP000036: AP3: Toerisme - onthaal en promotie 0520 - Toerisme - sectorondersteuning 0521 9.278,00 27.743,00 9.468,00 9.493,00 7.825,00 7.825,00

AC000169: A7: Infrastructuur uitbouwen voor doelgroepen 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP000902: Investeringssubsidie brug Aa
Gemeentebestuur

Vorselaar
Vrije tijd 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AC000170: A8: Toeristische samenwerkingsverbanden uitbouwen 9.278,00 9.743,00 9.468,00 9.493,00 7.825,00 7.825,00

MJP000314: VVV toerisme Vorselaar
Gemeentebestuur

Vorselaar
Vrije tijd 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

MJP000316: TPA
Gemeentebestuur

Vorselaar
Vrije tijd 1.250,00 1.550,00 1.300,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00

MJP000317: Landschap Kleine en Grote Nete
Gemeentebestuur

Vorselaar
Vrije tijd 1.983,00 2.000,00 1.975,00 1.975,00 2.000,00 2.000,00

MJP000318: Cofinanciering strategisch project Kleine Nete
(Re

Gemeentebestuur
Vorselaar

Vrije tijd 1.545,00 1.693,00 1.693,00 1.693,00 0,00 0,00
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BD000012: BD1: Vorselaar ontwikkelt zich verder als onderwijsgemeente door zelf goed 10.334,52 11.530,00 11.530,00 11.530,00 11.530,00 11.530,00

AP000038: AP1: Basisonderwijs 0800 3.067,50 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00

AC000179: A5: Behoud van het werkingsbudget van de school 3.067,50 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00

MJP000581: Oudercomité gemeenteschool
Gemeentebestuur

Vorselaar
School 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

MJP000582: Bijdrage scholengemeenschap
Gemeentebestuur

Vorselaar
School 567,50 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00

AP000040: AP3: Sociale voordelen 0870 - Andere voordelen 0879 7.267,02 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00

AC000183: A1: Sociale voordelen voor beide onderwijsnetten 7.267,02 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00

MJP000595: Middagtoezicht kleuter- en lagere school voor
leer

Gemeentebestuur
Vorselaar

Financiële dienst en
algemene

3.125,10 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

MJP000596: Zwembeurten vrije school
Gemeentebestuur

Vorselaar
Financiële dienst en

algemene
704,48 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

MJP000597: Oudercomité vrije school
Gemeentebestuur

Vorselaar
Financiële dienst en

algemene
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

MJP000598: Sinterklaas + milieulessen vrije school
Gemeentebestuur

Vorselaar
Financiële dienst en

algemene
937,44 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

BD000013: BD2: Vorselaar wil alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling, gelijkwaardige 0,00 2.400,00 2.450,00 2.450,00 2.500,00 2.500,00

AP000044: AP3: Kinderopvang 0945 0,00 2.400,00 2.450,00 2.450,00 2.500,00 2.500,00

AC000201: A2: Kwaliteit verder ontwikkelen 0,00 2.400,00 2.450,00 2.450,00 2.500,00 2.500,00

MJP000635: Kiko
Gemeentebestuur

Vorselaar
Buitenschoolse
kinderopvang

0,00 2.400,00 2.450,00 2.450,00 2.500,00 2.500,00

BD000014: BD3: Het sociaal beleid blijft laagdrempelig en toegankelijk voor iedere burger in 3.425,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00

AP000046: AP1: Sociale bijstand 0900 - 0904 - 0905 - 0959 3.425,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00

AC000209: A2: Verdere professionalisering van de dienstverlening 850,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

MJP000723: energiezuinige toestellen OCMW Vorselaar Sociale dienst 850,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
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AC000212: A5: Bestaande en nieuwe samenwerkingen, intern & extern 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

MJP000600: Welzijnsschakel 't Kiertje
Gemeentebestuur

Vorselaar
Financiële dienst en

algemene
550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

AC000213: A6: Kansengroepen aan het maatschappelijk leven laten deelnemen met 785,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

MJP000725: Feestvarken OCMW Vorselaar Sociale dienst 785,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

AC000214: A7: Ondersteunen van doelgroepen die ongelijke kansen krijgen 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00

MJP000642: Ispahan
Gemeentebestuur

Vorselaar
Financiële dienst en

algemene
1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00

AP000048: AP3: Sociale bijstand 0900 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

AC000217: A1: Voldoende ondersteuning van en communicatie met mantelzorger 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

MJP000722: socio-pedagogische toelage OCMW Vorselaar Sociale dienst 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

BD000015: BD4: Vorselaar wil een gemeente zijn waarin solidariteit een nog grotere plaats 3.650,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00

AP000057: AP1: Hulp aan het buitenland 0160 3.650,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00

AC000243: A5: Middenveld ondersteunen op financieel, logistiek en inhoudelijk vlak 3.650,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00

MJP000207: Broederlijk Delen (550 euro), Lokaal
mondiaal (175

Gemeentebestuur
Vorselaar

Financiële dienst en
algemene

3.650,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00

BD000016: BD1: We streven naar een transparante doorstroming van het beleid en een 27.281,89 69.474,00 87.372,00 88.930,00 90.518,00 92.138,00

AP000061: AP3: Administratieve dienstverlening 0130 6.700,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

AC000263: A6: Jubilea, huwelijken en geboortes 6.700,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

MJP000416: Geschenkenbons jubilarissen +
geboortepremies

Gemeentebestuur
Vorselaar

Financiële dienst en
algemene

6.700,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

AP000062: AP4: Overige algemene diensten 0119 20.581,89 59.974,00 77.872,00 79.430,00 81.018,00 82.638,00

AC000265: A2: Duidelijke structuur en rechtspersoonlijkheid 20.581,89 59.974,00 77.872,00 79.430,00 81.018,00 82.638,00

MJP000164: Neteland: bijdrage gedeeld personeel +
beleidsgroe

Gemeentebestuur
Vorselaar

Financiële dienst en
algemene

20.581,89 59.974,00 77.872,00 79.430,00 81.018,00 82.638,00
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

BD000018: BD3: Een maximale afstemming en optimalisatie van de diensten die 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.650,00 1.650,00

AP000069: AP4: Overige algemene diensten 0119 (deel gemeentehuis) 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.650,00 1.650,00

AC000288: A4: Integraal gebouwenbeheer 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.650,00 1.650,00

MJP000163: IOK statutaire bijdrage algemene
werkingskosten

Gemeentebestuur
Vorselaar

Financiële dienst en
algemene

0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.650,00 1.650,00

BD000019: BD4: Een veilige gemeente zijn met vernieuwende sensibilisering en consequent 891.666,49 873.411,00 902.530,00 911.660,00 922.468,00 931.598,00

AP000074: AP4: Politiediensten 0400 - Overige elementen openbare orde en veiligheid 0490 659.954,02 705.605,00 714.735,00 723.865,00 732.995,00 742.125,00

AC000298: A1: Reorganisatie en optimalisatie van politiezone 659.954,02 705.605,00 714.735,00 723.865,00 732.995,00 742.125,00

MJP000306: Dotatie politiezone
Gemeentebestuur

Vorselaar
Financiële dienst en

algemene
659.954,02 705.605,00 714.735,00 723.865,00 732.995,00 742.125,00

AP000075: AP5: Brandweer 0410 199.272,00 167.806,00 187.795,00 187.795,00 189.473,00 189.473,00

AC000302: A1: Brandweerzorg via brandweerzone Kempen 199.272,00 167.806,00 187.795,00 187.795,00 189.473,00 189.473,00

MJP000307: Dotatie brandweerzone: vanaf 2021 134.245
euro (ve

Gemeentebestuur
Vorselaar

Financiële dienst en
algemene

199.272,00 134.245,00 134.245,00 134.245,00 135.588,00 135.588,00

MJP000955: Investeringssubsidie brandweerzone: vanaf
2021 33.

Gemeentebestuur
Vorselaar

Financiële dienst en
algemene

0,00 33.561,00 53.550,00 53.550,00 53.885,00 53.885,00

AP000078: AP7: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0490 32.440,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AC000310: A2: In de toekomst nog beter voorbereid zijn op pandemieën 32.440,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP000977: Neteland: dotatie COVID
Gemeentebestuur

Vorselaar
Financiële dienst en

algemene
1.609,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MJP000990: Subsidie noodfonds/coronafonds COVID 19 Gemeentebestuur
Vorselaar

Financiële dienst en
algemene

30.830,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totaal investeringssubsidies 114.622,51 189.836,00 53.550,00 53.550,00 53.885,00 53.885,00

Gemeentebestuur Vorselaar 114.622,51 189.836,00 53.550,00 53.550,00 53.885,00 53.885,00

Totaal werkingssubsidies 1.039.571,34 1.084.912,00 1.080.110,00 1.083.348,00 1.092.391,00 1.103.166,00

Gemeentebestuur Vorselaar 1.037.936,34 1.077.862,00 1.073.060,00 1.076.298,00 1.085.341,00 1.096.116,00

OCMW Vorselaar 1.635,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00

Totaal subsidies 1.154.193,85 1.274.748,00 1.133.660,00 1.136.898,00 1.146.276,00 1.157.051,00
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WAARDERINGSREGELS 

 

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van 

de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan 

uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere 

identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het 

bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent 

en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. 

 

 

ALGEMENE PRINCIPES 

 

INVESTERING OF EXPLOITATIE 

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De 

gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het 

dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. 

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans 

opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.  

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van 

minder dan € 2.500 exclusief BTW die geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als 

investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met 

betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500. 
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AANSCHAFFINGSWAARDE 

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen 

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de 

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook 

worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.  

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende 

kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse 

productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de 

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de 

inbrengwaarde. 

 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN  

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het 

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de 

boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in 

jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde  en de gebruiksduur 

van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de 

diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. 

Het bestuur opteert er voor om een restwaarde vast te stellen van € 250 voor de auto’s, 

vrachtwagens, bestelwagens, kranen e.d. die deel uitmaken van het rollend materieel. 

Er zal tevens voor de gebouwen gewerkt worden met een restwaarde per m². Voor de bestaande 

gebouwen is de restwaarde evenals de resterende gebruiksduur door de raad bepaald, zie ook onder 

‘bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC’. 

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om 

rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de 

afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet 

voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een 

schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een 

beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet 

behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar 

lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.  
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HERWAARDERINGEN  

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te 

brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en 

overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie 

waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte 

gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.  

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS 

 

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De 

aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de 

aanschaffingswaarde.  

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat 

de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen 

bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de 

evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de 

producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.  

 

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid 

bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze 

debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de 

ouderdom van de vordering, zijnde : 

Ouder dan n-2 - jonger dan n-3 :  25% 

Ouder dan n-3 - jonger dan n-5 :  50% 

Ouder dan n-5 :    75% 

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op 

de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. 
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VOORRADEN 

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze 

tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering 

tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan 

de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.  

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de 

marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze 

gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van 

goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.  

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. De aanwezige voorraden 

worden geacht binnen het jaar opgebruikt te zijn. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-

waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen). 

 

FINANCIEEL VASTE ACTIVA 

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun 

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding 

voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, 

stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de 

omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de 

ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde 

geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. 

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële 

vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door 

de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen 

worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die 

in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel 

of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn 

de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de 
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organisatie, deze materiële vaste activa genereren minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn 

om deze activa te verkrijgen en om de dienstverlening te realiseren.  

De bedrijfsmatige activa zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke 

dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om 

die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. De diensten verbonden aan deze 

activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen de kosten verbonden aan deze 

diensten te dekken. Na grondig onderzoek is gebleken dat we momenteel geen bedrijfsmatig actief 

bezitten. 

De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden 

als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen 

mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. 

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed 

zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. 

Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa 

een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. 

Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk 

doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt 

dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van 

waardeverminderingen. 

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het 

bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden 

vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de 

looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk 

recht betrekking heeft, korter is. 

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van 

leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor 

het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de 

wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. 

De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het 

gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling 

van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de 

afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het 

geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de 

aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke 
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activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen 

bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief 

afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. 

 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn 

van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is 

dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor 

het bestuur van die vaste activa. 

 

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze 

vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze 

debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van  waardeverminderingen, om aan te duiden 

welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.  

 

SCHULDEN 

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

 

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen 

(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste 

activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt 

afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. 

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op 

balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 

‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel 

boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten 

voor het bestuur.  
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BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) 

 

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding), 

de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De 

beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar 

uiteraard wel op gebaseerd. 

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur als algemene regel 

geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe met uitzondering van de onderdelen die 

ten tijde van de beginbalans in 2002 niet volledig of onduidelijk opgenomen werden, zoals 

bijvoorbeeld de gronden en gebouwen (zie verder).  

Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke 

rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen 

werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de 

netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag  van de activa verandert. Hierbij werd 

uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0, met uitzondering van de auto’s, vrachtwagens, 

bestelwagens en kranen (onderdeel van rollend materieel), waar een restwaarde van € 250 

opgenomen is én met uitzondering van de gebouwen. Voor de gebouwen is namelijk een restwaarde 

per m² bepaald . 

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden 

werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende 

investeringssubsidies.  

 

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt 

ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa . De roerende activa die 

onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels 

worden eveneens niet mee opgenomen in  de beginbalans. 

Gebouwen: er is geopteerd om in de beginbalans 1 globale beginwaarde per gebouw op te nemen. 

Deze waardering is gestoeld op rondvraag bij een aantal experten (landmeter, notaris, kadaster,..). Er 

is op die manier ook een restwaarde per m² vastgesteld en een resterende gebruiksduur. Deze 

waardering is in overleg met het MAT, de technische dienst en de financieel beheerder gebeurd. De 

lijst van gebouwen met waardebepaling en resterende gebruiksduur is bijgevoegd. 
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Gronden: Aangezien de vroegere beginbalans opgesteld in 2002 niet volledig was en te weinig 

informatie bevat waardoor het niet duidelijk is welke waarde welke grond betreft is er voor de 

gronden zero-based gewerkt. De waardebepaling is gestoeld op rondvraag bij een aantal experten 

(landmeter, notaris, kadaster,..). Deze waardering is in overleg met het MAT, de technische dienst en 

de financieel beheerder gebeurd. De lijst van gronden met waardering is bijgevoegd. 

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen aan € 1.  

Ook kunstwerken die in het bezit zijn van het bestuur worden opgenomen aan € 1. 

 

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het 

corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de 

afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. 

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. Aangezien de bestaande 

voorzieningen niet voor zekere concrete en berekende uitgaven waren, zijn ze niet weerhouden als 

bestemde gelden. 
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AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA ARK AFSCHRIJVINGS-

TERMIJN 

Terreinen  

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden 

van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en 

kunst(bouw)werken. 

 

De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, 

omheining, vaste speeltuigen en fietsstallingen, beplanting pleinen 

…) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. 

 

2200000 

2201000 

2202000 

e.a. 

 

2220000 

2620000 

 

- 

 

 

15 jr 

Gebouwen 

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de 

exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze 

termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact 

op de gebruikswaarde van het gebouw. 

2210000 

2610000 

2210000 

2610000 

33 jr 

 

5-15jr 

Installaties, machines en uitrusting 

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer 

opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, 

hakselaars, losstaande fietsrekken, reanimatietoestellen, 

keukengerei,  diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT’s ,… 

 

 

2300000 

 

 

10 jr 

Meubilair 

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, 

banken, bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door 

bestemming zijn 

 

2400000 

 

10 jr 
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Kantooruitrusting 

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, 

kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, … 

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het 

informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn 

afgeschreven. … Informaticamateriaal bevat onder meer computers, 

computerschermen, beamers, laptops, … 

 

 

2400000 

 

2410000 

 

5 jr 

 

3 jr 

Rollend materiaal 

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, 

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun 

toebehoren. 

 

2420000 

 

10 jr 

Kunstwerken (geen erfgoed) 2751000 - 

Erfgoed 2700000 

2750000 

- 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA ARK AFSCHRIJVINGS-

TERMIJN 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 2100000 5 jr 

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en 

soortgelijke rechten 

2110000 5 jr 

Goodwill 2120000 5 jr 

Plannen en studies 2140000 5 jr 
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