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JURIDISCHE CONTEXT 

Artikel 254 van het decreet lokaal bestuur 
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan 
vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een 
toelichting. 
Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op 
het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Artikel 255 van het decreet lokaal bestuur 
(…) De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp 
van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te 
kunnen nemen. 
 
Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen 
Elk beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens: 
1° het type van het beleidsrapport; 
2° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van het bestuur, of, voor de gemeente en het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide; 
3° de rapporteringsperiode; 
4° de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die 
verwerkt zijn in het rapport. 
 
Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen 
Elke pagina van een beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens: 
1° het type van het beleidsrapport; 
2° de naam van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, van beide; 
3° de rapporteringsperiode. 
 
Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en 
provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus 
De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de 
raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende 
informatie: 
1° voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens 
de functionele indeling die is opgenomen in schema T1; 
2° voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens 
de economische indeling die is opgenomen in schema T2; 
3° de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een 
prioritair actieplan (schema T3); 
4° het overzicht van de financiële schulden (schema T4); 
5° het overzicht van de financiële risico’s; 
6° een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de 
opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen; 
7° een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is. 
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1. VOOR ELK JAAR VAN HET MEERJARENPLAN HET OVERZICHT VAN DE GERAAMDE 
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE FUNCTIONELE INDELING DIE IS OPGENOMEN IN 
SCHEMA T1 

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de 
ramingen van de ontvangsten en de uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft 
vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein 
per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor 
de exploitatie, de investeringen en de financiering.
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  2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Algemene financiering 
 

            

Exploitatie 
 

            

Uitgaven 
 

444.253,00 
 

467.379,00 
 

538.993,00 
 

555.273,00 
 

554.668,00 
 

526.562,00 
 

Ontvangsten 
 

20.677.218,00 
 

21.143.021,48 
 

21.622.759,64 
 

22.124.080,98 
 

22.653.038,98 
 

23.100.594,14 
 

Saldo 
 

20.232.965,00 
 

20.675.642,48 
 

21.083.766,64 
 

21.568.807,98 
 

22.098.370,98 
 

22.574.032,14 
 

Investeringen 
 

            

Uitgaven 
 

966.150,00 
 

880.152,00 
 

800.153,00 
 

755.155,00 
 

750.156,00 
 

750.158,00 
 

Ontvangsten 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.500.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Saldo 
 

-966.150,00 
 

-880.152,00 
 

-800.153,00 
 

744.845,00 
 

-750.156,00 
 

-750.158,00 
 

Financiering 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uitgaven 
 

1.027.204,00 
 

1.274.743,00 
 

1.716.689,00 
 

1.927.649,00 
 

2.026.492,00 
 

1.991.923,00 
 

Ontvangsten 
 

1.050.000,00 
 

4.800.000,00 
 

10.000.000,00 
 

4.800.000,00 
 

3.200.000,00 
 

400.000,00 
 

Saldo 
 

22.796,00 
 

3.525.257,00 
 

8.283.311,00 
 

2.872.351,00 
 

1.173.508,00 
 

-1.591.923,00 
 

Algemeen bestuur 
 

            

Exploitatie 
 

            

Uitgaven 
 

8.234.156,00 
 

8.253.531,00 
 

8.373.490,03 
 

8.484.949,09 
 

8.522.124,18 
 

8.555.031,30 
 

Ontvangsten 
 

239.082,00 
 

252.008,00 
 

272.211,00 
 

299.514,00 
 

320.885,00 
 

321.145,00 
 

Saldo 
 

-7.995.074,00 
 

-8.001.523,00 
 

-8.101.279,03 
 

-8.185.435,09 
 

-8.201.239,18 
 

-8.233.886,30 
 

Investeringen 
 

            

Uitgaven 
 

741.000,00 
 

1.808.310,00 
 

2.137.634,00 
 

1.128.970,00 
 

580.319,00 
 

437.681,00 
 

Ontvangsten 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Saldo 
 

-741.000,00 
 

-1.808.310,00 
 

-2.137.634,00 
 

-1.128.970,00 
 

-580.319,00 
 

-437.681,00 
 

Financiering 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uitgaven 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Ontvangsten 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Saldo 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Woonomgeving 
 

            

Exploitatie 
 

            

Uitgaven 
 

7.624.463,00 
 

7.940.896,00 
 

8.430.834,00 
 

8.463.995,00 
 

8.676.715,00 
 

8.617.785,00 
 

Ontvangsten 
 

2.577.626,00 
 

2.603.779,16 
 

2.635.178,98 
 

2.616.714,65 
 

2.648.275,36 
 

2.614.863,29 
 

Saldo 
 

-5.046.837,00 
 

-5.337.116,84 
 

-5.795.655,02 
 

-5.847.280,35 
 

-6.028.439,64 
 

-6.002.921,71 
 

Investeringen 
 

            

Uitgaven 
 

1.217.143,00 
 

1.356.443,00 
 

3.962.410,00 
 

1.915.410,00 
 

1.343.966,00 
 

120.050,00 
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2.  VOOR ELK JAAR VAN HET MEERJARENPLAN HET OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN 
UITGAVEN VOLGENS DE ECONOMISCHE INDELING DIE IS OPGENOMEN IN SCHEMA T2 

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie 
over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het 
meerjarenplan. Het is ingedeeld volgende de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de 
exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane 
leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij. 
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3. DE INVESTERINGSPROJECTEN VOOR DE INVESTERINGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN PRIORITAIRE 
ACTIE OF EEN PRIORITAIR ACTIEPLAN (SCHEMA T3) 

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten 
de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten 
voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot het 
meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van 
het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten. 
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4. HET OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (SCHEMA T4) 

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële 
schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van 
rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op 
lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen rubriek 421 tot 424). 
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5. HET OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO’S 

Het overzicht van de financiële risico’s bevat een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt 
en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico’s in te dekken. 

1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting  
Het aandeel van de aanvullende personenbelasting (6.612.268,89 euro in 2020) is de laatste twintig jaar voor 
de gemeentelijke ontvangsten evenwel dalend in belang, zeker wanneer je die vergelijkt met ontvangsten uit 
de onroerende voorheffing. Hierbij is niet alleen een (permanent stijgend) bevolkingscijfer van belang maar 
ook het aandeel actieven in de gemeente (die het lokaal gemiddeld inkomen beïnvloeden). Bovendien is het 
federaal fiscaal beleid hier een belangrijke risicofactor. Door fiscale verminderingen (federale taks shift) 
wordt de gemeentelijke fiscale basis aangetast.  
De gecumuleerde bruto weerslag van de federale taks shift bedraagt 656.238,00 euro. 
 
2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage  
Het bestuur voorziet in een tweede pensioenpijler van 2,5% voor al het contractueel personeel (VIA en niet-
VIA). Vanaf 2021 is een tweede pensioenpijler van 3% vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting 
op de responsabiliseringsbijdrage. Dit is nog niet opgenomen in de ramingen.  
De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente zal bij ongewijzigd beleid vanaf 2023 verschuldigd zijn. De 
prognose voorziet 19.661,00 euro voor 2023 en 70.626,00 euro voor 2024.  Voor het OCMW is een 
responsabiliseringsbijdrage verschuldigd sinds 2019. De geraamde bedragen zijn opgenomen in de 
personeelskosten. De responsabiliseringscoëfficiënt van het OCMW stijgt van 50% in 2019 gradueel tot 75% 
in 2024, wat in dat laatste jaar overeenkomt met een geraamde bijdrage van 190.268,00 euro. 
Om de stijgende pensioenkosten op te vangen, heeft het bestuur een bijdrageverzekering bij Ethias, waaraan 
jaarlijks 88.000 euro wordt betaald. Dit opgebouwde reservefonds bevat op 10 oktober 2019 een bedrag van 
2.202.607,75 euro. 
 
3. Juridische geschillen  
De juridische procedure in het kader van het domein De Zetten kan een risico inhouden voor de 
gemeentelijke financiën. Het Hof van Cassatie heeft in september 2018 een deel van het arrest van het Hof 
van Beroep te Antwerpen verbroken. 
Een uitspraak door het Hof van Beroep na Cassatie moet nog gebeuren. 
In tussentijd heeft het gemeentebestuur beslist om onderhandelingen op te starten. 

4. Financiële linken met partnerbesturen  
Een overzicht van deze verbonden entiteiten (partnerbesturen) wordt in de documentatie weergeven.  
Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden entiteiten omtrent de dotaties en de 
normering hiervan. Door hieromtrent lange termijnafspraken te maken, worden financiële risico’s flink 
ingeperkt. Hierdoor vallen natuurlijk niet alle risico’s weg. Onduidelijkheid omtrent het beleid op federaal 
vlak (politiezones, hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen. 
 
Politiezone Voorkempen  
Met de politiezone Voorkempen werd afgesproken dat er in 2020 een verhoging van de gemeentelijke 
dotatie met 2,5%. De onduidelijkheid omtrent de federale plannen over de schaalgrootte van de politiezone 
en de eraan gekoppelde federale basisdotatie is een toekomstig risico voor het lokaal bestuur. Aangezien alle 
operationelen statutair zijn, speelt de pensioenfinanciering uiteraard ook een rol. 
Afspraken over de besteding van de opgebouwde reserves door de politiezone Voorkempen en de impact 
hiervan op de gemeentelijke dotatie zijn van groot belang.  
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Hulpverleningszone Rand  
De brandweer en de dringende hulpverlening wordt geregeld door federale wetgeving. Er blijft een risico 
bestaan op stijgende financiële lasten voor het lokaal bestuur wegens onzekerheid omtrent het groeipad van 
de federale dotaties, de kostprijs van het nieuwe statuut bij volledige uitwerking, schaalgrootte van de zone 
en stijgende investeringsbehoeften.  
 
AGB Schilde  
Vooral de interpretatie en toepassing van de BTW regelgeving bij exploitatie en investeringen van het AGB is 
een risicofactor voor het lokaal bestuur. Wanneer bepaalde BTW aftrekken door de fiscale administratie 
definitief worden verworpen, heeft dit belangrijke financiële consequenties voor de gemeente. 
 
5. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur 
Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in de oprichting van een gemeentelijke sporthal. De exploitatiekosten 
hiervan kunnen op dit ogenblik nog niet geraamd worden. De exploitatie van de nieuwe sporthal zal 
overgedragen worden naar het AGB. 
Dit geldt eveneens voor de andere opportuniteiten die zouden ontstaan voor de oprichting van nieuwe 
sportinfrastructuur. 
 
6. Subsidies 
De groeivoet van 3,5 % voor het Gemeentefonds werd door de Vlaamse overheid gegarandeerd tot en met 
2025. Een aantal belangrijke subsidiestromen zijn echter niet geïndexeerd : de regularisatiepremie gesco’s, 
de vroegere sectorale subsidies, het sectoraal fonds (sociale maribel) en de Elia compensatie. Hiertegenover 
staan meestal uitgaven die wel stijgen met de levensduurte. Het risico op het verdwijnen van één van die 
voormelde subsidies zou natuurlijk het meeste impact hebben.  
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6. EEN BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES DIE HET BESTUUR GEHANTEERD HEEFT 
VOOR DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN EN DE RAMINGEN DIE HET HEEFT OPGENOMEN 

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat raadsleden voldoende 
informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypotheses die het bestuur gebruikt heeft bij de 
opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. 
 
1. Personeelskosten  
De volgende overschrijding van de spilindex wordt door het Federaal Planbureau (inflatievooruitzichten 
01/10/19) verwacht in januari 2020 met aanpassing van de wedden van het overheidspersoneel in maart 
2020. Voor de lonen van het personeel werd daarom uitgegaan van een verhoging van 2% in 2020 ten 
opzichte van 2019. Voor de volgende jaren van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een 
jaarlijkse stijging van 1%.  
De loonraming is gebaseerd op de vastgestelde personeelsformatie, en de daarvoor voorziene middelen van 
2019. Omwille van gelijktijdige conversie naar nieuwe software en nieuwe meerjarenplanning wordt de meer 
gedetailleerde loonsimulatie via de weddecentrale, met onder meer de baremische doorschalingen en 
recente personeelswissels, voor 2020 en de daarop volgende jaren, pas verwacht in januari 2020. Deze zal in 
de eerste aanpassing toegelicht worden.  
Voor de simulatie van de basispensioenbijdragen voor statutairen werd uitgegaan van de berekende 
bijdragen voor ex-pool 1 gemeenten, met een basispensioenbijdrage van 38,50 % tot 2021. De aanpassing 
naar 43% vanaf 2022 werd opgenomen in de ramingen.  
Vanaf 2021 is een tweede pensioenpijler van 3% vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op 
de responsabiliseringsbijdrage. Dit is nog niet opgenomen in de ramingen. 
 
2. Werkingskosten  
Op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en budgetvoorstellen werden kredieten aangepast in 
het MJP 2020. Voor de rest van de planningsperiode werd rekening gehouden met een stijging van 1% tenzij 
is gebleken dat dit niet noodzakelijk is. 
De oefening om de ramingen en de rekening nog dichter bij elkaar te brengen, zal jaarlijks herhaald worden 
en nauwgezet volgen door het managementteam. De input van Audit Vlaanderen in het kader van de lopende 
globale organisatie-audit met begeleide zelfevaluatie zal hierbij als hulpmiddel gehanteerd worden. 
 
3. Werkingssubsidies  

 
- Dotatie Politiezone Voorkempen: 2,5% stijging voor het jaar 2020 en daarna zet zich dit jaarlijks door 

als een vorm van indexatie uitgaande van het startbedrag van 2020 
- Dotatie Hulpverleningszone Rand: de opgenomen bedragen gaat uit van het meerjarenplan van de 

brandweerzone  
- Dotatie AGB: wordt als een prijssubsidie gebudgetteerd  
- Dotatie OCMW: wordt niet meer als dusdanig opgenomen in de meerjarenplanning vanaf BBC 2020 

maar verwerkt in de jaarrekeningen van beide besturen aan de hand van de effectieve bestedingen.  
- Toelagen verenigingen: gelijkblijvend  
 
4. Schulduitgaven (intresten en aflossingen) 
De macro-economische situatie leidt tot een historisch lage rentevoet. In dat opzicht leek het opportuun om 
de schuldportefeuille van de gemeente Schilde grondig te bestuderen en te bekijken of er opportuniteiten 
zijn om de schuldportefeuille van de gemeente te herzien. Er werd beslist negen leningen vroeger te herzien 
dan oorspronkelijk gepland. Dit resulteerde in een aanzienlijke winst voor de gemeente op lange termijn 
vanaf nu tot 2033, namelijk 328.919.22 euro.  
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5. Fiscaliteit  
 

- Opcentiemen onroerende voorheffing 
De raming 2020 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 8.378.971 euro. Voor de jaren 2021-2025 
werd een stijgingspercentage toegepast van 2%.  

- Aanvullende personenbelasting 
De FOD Financiën raamt de aanvullende personenbelasting 2020 op 6.612.268,89 euro, in dit bedrag is 
de weerslag van de federale tax shift verwerkt. Voor de volgende jaren is telkens rekening gehouden met 
een stijgingspercentage van 2%. 2021 is het laatste jaar waar er nog een (negatief) effect te verwachten 
valt van de federale tax shift. Het bruto-effect (dus zonder terugverdieneffecten van de taks shift 
maatregelen) wordt geraamd op 656.238,00 euro.  

- Verkeersbelasting (motorrijtuigen): de raming 2020 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 
486.847,92 euro. Voor de jaren 2021-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 1%.  

- Andere gemeentelijke belastingen, retributies/prestatieontvangsten: gelijkblijvend voor de 
planningsperiode 2020-2025.  

 
6. Werkingssubsidies 
  
- Gemeentefonds - basisdotatie : overeenkomstig mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

voor de periode 2020-2025 (groeivoet van 3,5 %)  
- Regularisatiepremie contingentgesco’s: gelijkblijvend gedurende de periode 2020-2025  
- Subsidie responsabiliseringsbijdrage: overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands 

Bestuur voor de periode 2020-2025  
- Subsidie open ruimte: overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de 

periode 2020-2025  
- Diverse werkings- en personeelssubsidies (ontvangst) : deze zijn gelijkblijvend geraamd voor de hele 

planningsperiode 
- Dividenden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: gelijkblijvend in de periode 2020-2025  
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7. EEN VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS 

Het bestuur moet in de toelichting ook vermelden waar de raadsleden de bijkomende documentatie bij het 
ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen. In die documentatie neemt het bestuur minstens 
volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op: 

- de omgevingsanalyse 
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de 

bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en de 
uitgaven; 

- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar); 
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken; 
- een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting 

heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern 
verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, 
politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst); 

- een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de 
personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven; 

- een overzicht van de jaarlijkse opbrengt per soort van belasting die het bestuur heft. 

Deze documentatie is gebundeld opgenomen als bijlage bij het meerjarenplan 2020-2025. 


