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JURIDISCHE CONTEXT 

Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur 
§1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het 
meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening. 
De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een 
geïntegreerd geheel. 
§2. Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt 
besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd. 
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de 
bijkomende documentatie ter beschikking gesteld. 
 
Artikel 257 van het decreet lokaal bestuur 
§1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor 
het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het 
lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden 
aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen. (…) 
Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen 
verwerkt. 
De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de 
financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. 
§2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting 
en de eventuele wijzigingen van de strategische nota. 
 
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. 
 
Artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van 
de lokale en de provinciale besturen 
Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen: 
1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota; 
2° het aangepaste financiële doelstellingenplan; 
3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht; 
4° het aangepaste overzicht van de kredieten; 
5° een aangepaste toelichting; 
6° een motivering van de wijzigingen. 
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1. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA 

1.1. Financieel doelstellingenplan 
 
Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat 
per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen: 
1° de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn; 
2° de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn; 
3° de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd. 
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1.2. De staat van het financieel evenwicht 
 
De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat een overzicht van 
geconsolideerd financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen zijn opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven en de districten, samen met het totaal. 
 

 
 
 
 
 



 
Aanpassing van het meerjarenplan Gemeente Schilde - OCMW Schilde 

rapporteringsperiode 2020-2025 
7 

 
  



 
Aanpassing van het meerjarenplan Gemeente Schilde - OCMW Schilde 

rapporteringsperiode 2020-2025 
8 

1.3. Overzicht van de kredieten 
 
Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020. Het schema van de gemeente en van het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De 
uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn ontvangstenkredieten 
limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen 
en het toegestane betalingsuitstel. 
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2. TOELICHTING 

2.1. 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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2.2. 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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2.3. 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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2.4. 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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2.5. 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  
De voorschotten noch de personenbelasting van de gemeente met betrekking tot het aanslagjaar 2020 in het 
algemeen zullen beroerd worden door Covid-19. Dit zal pas invloed hebben op de ontvangsten met 
betrekking tot het aanslagjaar 2021. Wat de effectieve invloed zal zijn op de ontvangsten is een onbekende 
factor. 
 
2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage  
Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan 
 
3. Juridische geschillen  
Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan 
 
4. Financiële linken met partnerbesturen  
Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan 
 
5. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur 
Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan 
 
6. Subsidies 
Het onzekere karakter van subsidies van de hogere overheden kan op termijn tot een financieel risico leiden.  
 
7. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast  
De gemeente heeft een ambitieus investeringsprogramma (o.a. de realisatie van een sporthal, hernieuwing 
fietspaden, en heraanleg dorpskernen, …), dit zal de uitstaande leningslast vergroten. 
De gemeente zal verder inzetten op een actief schuldbeheer waarbij het eveneens belangrijk is een 
realistische inschatting te doen van de korte en lange termijn noden voor de grote infrastructuurprojecten.  
 
8. Covid-19 
We verwijzen naar een artikel van het federaal planbureau van 10 september 2020: ‘De Belgische economie 
zou in 2020 krimpen met 7,4 % en zich in 2021 gedeeltelijk herstellen met een groei van 6,5 %’. 
“De Belgische economie ging in de eerste helft van dit jaar door een uitzonderlijk zware recessie ten gevolge 
van de maatregelen die in binnen- en buitenland werden genomen om het coronavirus te bestrijden. Op basis 
van recente gegevens is de economische schade in de meeste eurolanden in die periode minder omvangrijk 
gebleken dan ingeschat in de junivooruitzichten. Voor België resulteert dat in een minder negatieve jaargroei 
in 2020 (-7,4 % in de plaats van -10,6 %). Ondertussen zijn grote delen van de economieën heropend, maar 
heropflakkeringen van het virus tasten het vertrouwen aan en remmen de dynamiek van het economisch 
herstel enigszins af. In 2021 zou de Belgische economie groeien met 6,5 % (t.o.v. 8,2 % in de juniraming). De 
binnenlandse werkgelegenheid zou over beide jaren samen met 82 000 personen afnemen. 
In dit scenario wordt o.m. verondersteld dat het herstel in binnen- en buitenland niet in het gedrang komt 
door nieuwe omvangrijke inperkingsmaatregelen. De evolutie van de pandemie blijft echter een bron van 
onzekerheid voor ondernemingen en consumenten.” 
De gevolgen van COVID-19 blijven onzeker, maar laten zich mogelijk voelen op diverse terreinen: 
- meer (tijdelijke) werklozen; 
- verlaging van de aanvullende personenbelasting wegens lager belastbaar inkomen; 
- meer steunaanvragen OCMW; 
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- hoger debiteurenrisico wegens faillissementen, schuldbemiddeling; 
- … 
 

2.6. 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 loonraming is gebaseerd op de vastgestelde personeelsformatie en een gedetailleerde loonsimulatie via 
de weddecentrale, met onder meer de baremische doorschalingen en recente personeelswissels.  
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  
Omwille van Covid-19 (tot eind september 2020: meeruitgave van 396.768,51 euro) en technische 
aanpassingen voor de werkingskosten, was het noodzakelijk om verschuivingen en kredietoverschrijdingen 
door te voeren. Deze zijn rechtgezet in het kader van de aanpassing van het meerjarenplan. 
 
3. Werkingssubsidies  
Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan 
 
4. Schulduitgaven (intresten en aflossingen) 
Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan  
 
5. Fiscaliteit  
Ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan  
 
6. Werkingssubsidies 
  
- Gemeentefonds – basisdotatie: het bestuur ontvangt 425.555 euro meer vanuit het gemeentefonds  
- Regularisatiepremie contingentgesco’s: ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het 

meerjarenplan 
- Subsidie responsabiliseringsbijdrage: ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het 

meerjarenplan 
- Subsidie open ruimte: ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij goedkeuring van het meerjarenplan 
- Diverse werkings- en personeelssubsidies (ontvangst): ongewijzigd ten opzichte van de situatie bij 

goedkeuring van het meerjarenplan 
- Dividenden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: de Elia-compensatie is gedaald met 280.722 

euro 
- Covid-subsidies: 305.403 euro is voorzien 
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3. AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA 
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4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 

De wijzigingen in het meerjarenplan kunnen als volgt worden verklaard: 

 Meer exploitatie-uitgaven o.a. voor 
o personeel en organisatie (657.271 euro) waarvan 34.055 euro voorzien is voor de sociale dienst 

(fout actieplan) en 50.000 euro voor koopkrachtverhoging personeel lokale besturen; 
o de technische diensten (339.480 euro) voor o.a. de exploitatie van wegen en groen;  
o het patrimonium (151.890 euro) voor o.a. prestaties van derden aan gebouwen;  
o corona (534.707 euro); 
o de vergoeding voor de onthaalouders werd initieel niet voorzien (300.000 euro). 

 Minder exploitatie-uitgaven voor de nutsvoorzieningen (168.433 euro)  
 Meer exploitatie-ontvangsten o.a. van het gemeentefonds (425.555 euro), corona premies (305.403 

euro) en voor het leefloon (125.000 euro) 
 Minder exploitatie-ontvangsten o.a. voor de personenbelasting (279.530 euro), voor de 

werkingssubsidies (291.079 euro), voor de Elia compensatie (280.722 euro). 
 Meer investeringsuitgaven o.a. watersanering hidrosan (620.000 euro), initieel werden enkel de 

opbrengsten voorzien en niet de kosten 
 Minder investeringsuitgaven o.a. voor de ontwikkeling site lindenpark (450.000 euro), voor 

ontmoetingsplaatsen (35.000 euro) en voor investering in wegen (158.000 euro) 

5. 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 
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 beschikbaar via 
https://www.schilde.be/sites/default/files/bijlage/20191129_MJP_documentatie.pdf. 


