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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. 



 
Aanpassing van het meerjarenplan Gemeente Schilde - OCMW Schilde 

rapporteringsperiode 2020-2025 
3 

Inhoudsopgave 
 

1. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA .............................................................................................................. 4 

1.1. Financieel doelstellingenplan ............................................................................................................ 4 

1.2. De staat van het financieel evenwicht .............................................................................................. 6 

1.3. Overzicht van de kredieten................................................................................................................ 8 

 

2. TOELICHTING ............................................................................................................................................. 9 

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 ................................................................. 9 

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 ............................................................ 11 

2.4. Het overzicht van de financiële schulden (schema T4) ................................................................... 24 

2.5. Het overzicht van de financiële risico’s ........................................................................................... 25 

 

3. 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 ............. 28 

 

4. AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA ....................................................................................................... 31 

 

5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN ...................................................................................................... 48 

 

6. EEN VERWIJZING NAAR DE PLAATS WAAR DE BIJKOMENDE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS ........ 50 

 

 

 



Aanpassing van het meerjarenplan 
Gemeente Schilde (0207.501.707), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde 

OCMW Schilde (0212.167.704), Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde 
rapporteringsperiode 2020-2025 

23814 - volgnummer van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport 

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. 
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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  
Het aandeel van de aanvullende personenbelasting (6.871.624,36 euro in 2020 (+538.885,36 euro) na 
aanpassing door FOD financiën en 6.628.512,72 euro in 2021) is de laatste twintig jaar voor de gemeentelijke 
ontvangsten evenwel dalend in belang, zeker wanneer dit vergeleken wordt 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). Een hoge graad van 
vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.  
De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na de 
inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten en de daadwerkelijke inning 
zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Een inschatting van de gevolgen van de 
covidcrisis maken,  is niet evident. experten hebben hiervoor een poging gedaan. Verwacht wordt dat de 
impact in 2021 nog niet ten volle zal doorwegen. De volle impact zal wel voelbaar zijn in 2022. 
Bovendien is het federaal fiscaal beleid in het algemeen een belangrijke risicofactor.  
 
2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage  
Het bestuur voorziet in een tweede pensioenpijler van 3% voor al het contractueel personeel (VIA en niet-
VIA). Dit is vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage.  
De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente zal bij ongewijzigd beleid vanaf 2022 verschuldigd zijn. De 
prognose voorziet 20.701 euro voor 2022 en 80.606 euro voor 2023.  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 2025 overeenkomt met een geraamde bijdrage van 218.745 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 31/12/2019 een bedrag van 
2.333.662,40 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. ICT fraude, hacking …  
Continue waakzaamheid is vereist om geen slachtoffer te worden van enige vorm van internetfraude.  

5. 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 over de dotaties en de 
normering hiervan. Door 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. 
 
 
 



 
Aanpassing van het meerjarenplan Gemeente Schilde - OCMW Schilde 

rapporteringsperiode 2020-2025 
26 

Politiezone Voorkempen  
Met de politiezone Voorkempen werd afgesproken dat er in 2021 een verhoging van de gemeentelijke 
dotatie met 2,4%. 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.  
 
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. 
 
6. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur 
Het meerjarenplan 2021-2025 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. 
 
7. 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.  
 
8. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast  
De gemeente heeft een ambitieus investeringsprogramma (o.a. de realisatie van een sporthal, hernieuwing 
fietspaden, heraanleg dorpskernen, …). Dit zal de uitstaande leningslast vergroten. 
Momenteel kunnen nieuwe initiatieven aan een lage rentevoet gefinancierd worden. De evolutie van de 
rentevoet kan een belangrijke impact hebben.  
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.  
 
9. Covid-19 
We verwijzen naar een artikel van het federaal planbureau dd. 10/09/2020 ‘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 
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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.” 
Ondertussen is een tweede golf een realiteit en is er geen zekerheid omtrent het al dan niet voorkomen 
van volgende golven. 
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; 
- hoger debiteurenrisico wegens faillissementen, schuldbemiddeling; 
- … 
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3. 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. 
 

Domein Toelichting  
Personeelskosten  De volgende overschrijding van de spilindex wordt door het 

Federaal Planbureau (inflatievooruitzichten 03/11/20) verwacht 
in november 2021 met aanpassing van de wedden van het 
overheidspersoneel in januari 2022. Voor de lonen van het 
personeel werd daarom uitgegaan van een verhoging van 0% in 
2021 ten opzichte van 2020. Voor de volgende jaren van het 
meerjarenplan werd rekening gehouden met een jaarlijkse 
stijging van 1%. De loonraming is gebaseerd op de vastgestelde 
personeelsformatie. 

   Sommige vacatures zullen niet vanaf 01/01/2021 kunnen worden 
ingevuld, hiervoor werd 25% van de loonkost niet voorzien. Ook 
bij arbeidsverzuim, valt een stuk van de kost weg, dit is bepaald 
op 3% van de contractuele loonlast.   

Responsabiliseringsbijdragen en 
subsidie daarvoor en 
koopkrachtverhoging  

Voor de simulatie van de basispensioenbijdragen voor statutairen 
werd uitgegaan van de berekende bijdragen voor ex-pool 1 
gemeenten, met een basispensioenbijdrage van 41,5%. Vanaf 2021 
is een tweede pensioenpijler van 3% vereist om te kunnen genieten 
van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage. 
Hiernaast is ook de jaarlijkse koopkrachtverhoging van 200 euro 
voorzien.   

Uitgaven goederen en diensten  Op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en 
budgetvoorstellen werden kredieten aangepast in het MJP 2021. 
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.   

Werkingskosten Op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en 
budgetvoorstellen werden kredieten aangepast in het MJP 2021. 
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 gevolgd 
worden door het managementteam.  

Werkingssubsidies (uitgaven)  Dotatie Politiezone Voorkempen: 2,4% stijging voor het jaar 2021 
voor de gewone dienst en daarna zet zich dit jaarlijks door als een 
vorm van indexatie (1%) uitgaande van het startbedrag van 2021. 
Hier wordt de bijdrage buitengewone dienst aan toegevoegd op 
basis van de informatie verkregen van de Politiezone. 
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   Dotatie Hulpverleningszone Rand: 7,3% stijging voor het jaar 
2021 voor de werkings- en de investeringstoelage, daarna wordt 
rekening gehouden met een indexatie van 1%. 

   Dotatie AGB: wordt als een prijssubsidie gebudgetteerd, de 
prijssubsidie is bepaald op een nulresultaat AGB. 

   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 

Werkingssubsidies (ontvangsten)  Gemeentefonds - basisdotatie : overeenkomstig mededeling van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025 
(groeivoet van 4,8 %) 

   Regularisatiepremie contingentgesco’s: gelijkblijvend gedurende 
de periode 2021-2025  

   Subsidie responsabiliseringsbijdrage: overeenkomstig de 
mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de 
periode 2021-2025 

   Dotatie open ruimte: overeenkomstig de mededeling van 
Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025. 
Belangrijke stijging in 2021 (stijging met 107%) en 2022 (stijging 
met 55,55%) ten opzichte van het vorige jaar 

   Diverse werkings- en personeelssubsidies (ontvangst) : deze zijn 
gelijklopend geraamd voor de hele planningsperiode  

   In het kader van het relanceplan werd 50% subsidies voorzien 
voor projecten rond fietspaden (MJP 1174,1284,1285,1288) in 
2024 (500.000 euro) 

   Dividenden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: voor 
2021 aangepast op basis van de ontvangen informatie Fluvius, dit 
is behouden voor de verdere planningsperiode  

Schulduitgaven (intresten en 
aflossingen) 

Om de ingeschreven investeringsuitgaven te financieren werd voor 
25 miljoen nieuwe leningen voorzien aan een intrestvoet van 0,973% 
(gebaseerd op een vaste rentevoet op 20 jaar). Deze leningen 
worden maar effectief opgenomen op het moment dat nieuwe 
projecten worden opgestart en als de thesaurietoestand op dat 
moment dit vereist.   

Fiscaliteit  Opcentiemen onroerende voorheffing: De raming 2021 van de 
Vlaamse Belastingdienst bedraagt 8.466.177 euro. Voor de jaren 
2022-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 2%. 

   Aanvullende personenbelasting : De FOD Financiën raamt de 
aanvullende personenbelasting 2021 op 6.628.512,72 euro. De 
aangepaste raming voor 2020 bedraagt 6.871.624,36 euro, dit ligt 
538.885,36 euro hoger dan finaal geraamd voor 2020. Gezien de 
aanpassing AMJP 2020 is afgerond en goedgekeurd, wordt dit 
bedrag toegevoegd aan de raming voor 2021. Bij de integratie van 
het resultaat 2020, zal de raming voor 2021 worden aangepast.  
Voor jaar 2022 wordt de impact van covid dubbel zo hoog 
ingeschat als in 2021, voor de daarop volgende jaren wordt er 
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terug een herstel verwacht. Vanaf 2023 passen we een jaarlijkse 
verhoging toe van 1% tov het jaar 2020.  

   Verkeersbelasting (motorrijtuigen): de raming 2021 van de 
Vlaamse Belastingdienst bedraagt 487.251,44 euro. Voor de 
jaren 2021-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 
1%.  

   Gasboeten : de raming 202 bedraaagt 27.270 euro. Voor de 
jaren 2021-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 
1%.  

   Andere gemeentelijke belastingen, 
retributies/prestatieontvangsten: gelijkblijvend voor de 
planningsperiode 2021-2025.   

Verkoop vaste activa  De verkoop van het sociaal huis wordt geraamd op 1.500.000 euro 
en is voorzien in 2023. Dit was reeds opgenomen in de aanpassing 
meerjarenplan 2020. 
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4. AANGEPASTE STRATEGISCHE NOTA 
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5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 

De wijzigingen in het meerjarenplan (gemeente en OCMW) voor het jaar 2021 kunnen als volgt worden 
verklaard: 
 
 Meer exploitatie-uitgaven o.a. voor 

o Innovatief dienstverleningsconcept (46.500 euro) waarvan 11.500 euro voor facebook advertenties, 
digitopia en Hoplr en 35.000 euro voor digitale platformen o.a. vernieuwen website. 

o De prijssubsidies voor het AGB worden aangepast zodat een nul resultaat wordt bereikt voor het AGB 
(156.359 euro). 

o Voor personeel en organisatie (344.043 euro): 104.107 euro voor verhoogde aanvragen leefloon 
(verdubbeling), aanvragen voedselhulp, aanvragen socio- en culturele participatie en de 
ondersteuning bij de groeiende kinderarmoede, dit door de impact van de covid-pandemie. Het 
budget voorzien voor uitzendkrachten (60.000 euro) is niet nieuw maar is verplaatst van ICT en 
informatiebeheer (AP000022 AC000125) naar personeel en organisatie omdat het daar foutief was 
opgenomen. De andere 180.000 euro wordt ingezet voor een aangepaste personeelsformatie om 
onder andere aan de groeiende dienstverleningsvraag tegemoet te komen.  

o Software (94.765 euro) : telewerk is de norm geworden, extra hardware (22.000 euro) dient hiervoor 
voorzien te worden, voor de bibliotheek is de upgrade van de software voorzien (22.000 euro), het 
digitaal dossier sociale dienst, de uitbreiding van de software voor de planning van de thuiszorg, .. 
vereisen een bijkomende investering van (49.300 euro). 

o Huisvuil en allerlei afval (37.850 euro): betreft voornamelijk de werkingskost igean. 
o Technische diensten (353.255 euro): onder andere voor groen exploitatie en huur kantoorcontainers 

(50.000 euro). 
o Patrimonium (172.050 euro): voor kosten van onderhoud aan onze gebouwen. 
o Voor welzijn (50.485 euro): voor het verderzetten van coronamaatregelen in het voorjaar. 
o Sociale dienst (59.890 euro): voor groeiende toekenning leefloon vreemdelingenregister (38.900 

euro). 
 

 Minder exploitatie-uitgaven o.a. voor 
o Politiedotatie (-140.087 euro): de ramingen worden meer aangepast aan de realiteit, de opgegeven 

meerjarenplanning door de politiezone bleek in het verleden steeds overschat omdat bijvoorbeeld 
niet steeds de geraamde personeelsbestaffing kon worden ingezet.  

o Erelonen werden beperkt met (-46.630 euro), dit betreft voornamelijk vermindering van consultancy-
opdrachten. 

o Printers- en kopieermachines (-17.212 euro): de overeenkomst met ricoh is herzien. 
o Openbare verlichting (-280.050 euro): een technische correctie was nodig omdat een foute sleutel 

werd gebruikt. 
o Vrijetijdsinfrastructuur (-114.000 euro): de huursubsidie voor de douchecontainers werd dubbel 

voorzien (-83.000 euro). 
o Vrijetijdsaanbod (-43.943 euro): minder voorzieningen omwille van corona in het voorjaar (-12.000 

euro). Een eenmalige huur van voertuigen (-10.000 euro) in 2020 moet niet worden verdergezet in 
de volgende jaren. 

o Onderwijs en kinderopvang (-189.190 euro): een rechtzetting van een fout bij de initiële opmaak van 
de begroting was nodig. 

 
 Meer exploitatie-ontvangsten o.a. voor  

o Gemeentelijke belastingen (331.046 euro): de hoger geraamde ontvangsten personenbelasting 2020 
(538.885 euro), werden mee opgenomen bij 2021 omdat deze informatie pas ter beschikking was na 
het afsluiten van de aanpassing meerjarenplanning van 2020, de ontvangsten personenbelastingen 
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2021 liggen lager door covid-19 (-243.112 euro), ook de onroerende voorheffing is lager ingeschat (-
87.373 euro). 

o Gemeentefonds en OCMW- fonds stijgen met 32.524 euro. 
o Voor personeel en organisatie (211.790 euro): meer ontvangsten in tussenkomsten personeel door 

VIA5, responsabiliseringsbijdrage en sociale maribel vergoeding. 
o Huisvuil en allerlei afval (30.000 euro): gelijklopend met de stijging van de kosten, deze kosten 

worden doorgerekend. 
o Nutsvoorziening (170.567 euro): correcte registratie van het nieuwe Fluvius plan. 
o Welzijn (20.675 euro) : subsidiëring van de loonlast van de gezondheidsmanager.  
o Gezinsopvang (101.788 euro): de ontvangsten gezinsopvang worden nu correct opgenomen (93.638 

euro). 
o Projectsubsidies en toelagen (140.330 euro): de stijgende kost van leeflonen door de groeiende vraag 

wordt gesubsidieerd.  
 

 Minder exploitatie-ontvangsten o.a. voor 
o Onderwijs en kinderopvang (-146.512 euro): hiermee werd een foute registratie van ontvangsten 

ouderbijdragen rechtgezet, dit was al opgenomen in de afrekening FERM. 
 

 Meer investeringsuitgaven o.a. voor 
o Het uitrollen van een slimme openbare verlichting (327.537 euro): de meerjarenplanning van Fluvius 

werd in de cijfers opgenomen. 
o Brandweer (264.261 euro): de stijging van de investeringssubsidie wordt geraamd op 14,18% ten 

opzichte van 2020.  
o Ruimte, omgeving en milieu (113.000 euro): voor aankoop gronden wordt 100.000 euro voorzien. 
o Patrimonium (120.000 euro): voor onder andere de LOI woningen zijn noodzakelijke investeringen 

nodig omwille van de slechte staat van de woningen (100.000 euro). 
 

 Minder investeringsuitgaven o.a. voor 
o Het uitbreiden en versterken van het openbaar groen (-30.000 euro): de aanleg van het bufferbekken 

Liersebaan in samenwerking met Hidrosan wordt met een jaar verschoven. 
o Het ontwarren van de mobiliteitsknoop (-520.000 euro): de aanleg van het fietspad Victor Frislei, 

Noorderlaan en Sint-Jobsesteenweg staat op de planning voor 2022 (-350.000 euro), het saldo is een 
aanpassing van de geraamde kost omdat door de afronding van het project N121 en N12 en de 
eindafrekening gekend is. 

o Het verwezenlijken van de sporthal Vennebos (-1.130.000 euro): aankoop van grond is niet meer 
voorzien in de huidige plannen die voorliggen, de kost van de werken geraamd op 2.500.000 euro is 
verschoven naar 2023 (500.000 euro) en 2024 (2.000.000 euro). 

o Chiro-lokalen (-700.000 euro): de geraamde kostprijs van het globale project 1.500.000 euro blijft 
voorzien, dit is in de vorige jaren reeds vastgelegd en zal bij de overdracht van de investeringen in 
februari 2021 zichtbaar zijn. 

o Implementeren van de belevenisbibliotheek (-109.000 euro): de kost van het meubilair werd dubbel 
voorzien.  

o Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst (-500.000 euro): dit bedrag wordt 
verschoven van 2021 naar 2022. 

o Watersaneringsbijdrage en Hidrosan (-176.771,00): jaarlijks wordt een nieuwe inschatting gemaakt 
van welke werken er op realistische basis kunnen uitgevoerd worden, dit in onderling overleg met 
Hidrosan. 

o Meubilair (-40.000 euro): de aankopen meubilair worden gecentraliseerd en beperkt tot 
respectievelijk 50.000 euro voor de gemeente en 25.000 euro voor het OCMW. 

o Investeringen in wegen (-95.000 euro): hiervoor wordt 450.000 euro voorzien in 2021.  
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6. 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 geactualiseerde 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. 


