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1. Inleiding  

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de eerste aanpassing van het 

meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voorgelegd. Dit meerjarenplan focust op de beleidskeuzes  

(beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) van het bestuur en geeft tevens de financiële vertaling van 

deze keuzes weer. 

 

Gelet op de integratie van de beleidsrapporten van het OCMW en de gemeente is in het kader van het 

voorliggende meerjarenplan een gemeenschappelijke doelstellingenboom voor OCMW en gemeente 

uitgewerkt. 

 

Het meerjarenplan (en de aanpassingen hiervan) bestaat uit 3 delen: 

 

1. De strategische nota; 

2. De  financiële nota; 

3. De  toelichtingen. 

 

De strategische nota beschrijft vooral het prioritaire beleid waarbij de focus ligt op de prioritaire acties die 

zullen worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te realiseren. De strategische nota bevat daarom 

vooral informatie (omschrijving en geraamde bedragen) over deze prioritaire acties en de daaraan 

gekoppelde actieplannen en beleidsdoelstellingen. De informatie over het niet-prioritaire beleid wordt 

compacter en globaler weergegeven. Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en 

de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die in het meerjarenplan zijn opgenomen wordt als bijkomende 

documentatie ter beschikking gesteld. Tevens wordt in de documentatie een document ter beschikking 

gesteld met de wijzigingen aan de strategische nota ten opzichte van het initiële meerjarenplan (incl. 

overdrachten). 

 

De financiële nota omvat het financiële doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het 

overzicht van de kredieten en vormt alzo de financiële vertaling van de genomen beleidsopties. 

 

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) bevat de geraamde bedragen per prioritaire 

beleidsdoelstelling, het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en de globale bedragen voor de 

verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.  

 

De staat van het financieel evenwicht (schema M2) geeft een raming van het beschikbaar budgettair 

resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De eerste 2 zijn normen, 

de derde is een indicator.  

 

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende 

voorwaarden:  

 

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;  
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2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul. Omdat de 

gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht 

voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. 

 

Uit voorliggende aanpassing van het meerjarenplan blijkt dat aan beide voorwaarden is voldaan. 

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoeveel de autofinancieringsmarge zou bedragen 

indien het bestuur enkel klassieke leningen met regelmatige aflossingen zou gebruiken. 

 

Aangezien het bestuur voor haar nieuwe leningen enkel werkt met klassieke leningen is de afwijking van de 

gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 minimaal. In de eerste 5 jaren van het meerjarenplan is de 

gecorrigeeerde autofinancieringsmage zelfs positiever dan de autofinancieringsmarge zelf. Dit omdat er in 

de komende jaren enkele grote oudere leningen wegvallen. 

 

Het geconsolideerd financieel evenwicht legt het meerjarenplan van gemeente en OCMW samen met het 

meerjarenplan van het AGB en toont hoe deze geconsolideerde gegevens scoren qua beschikbaar budgettair 

resultaat, autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Aangezien er tot op heden nog 

geen goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025 is voor het AGB, geven deze gegevens enkel het meerjarenplan 

van gemeente en OCMW weer. 

 

Het derde schema bevat de kredieten. Door de integratie van het vroegere budget in het meerjarenplan, 

kent de raad de kredieten voortaan toe via de vaststelling van het meerjarenplan (of de aanpassing ervan). 

Via voorliggende aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor de jaren 2020 en 2021 

vastgesteld voor gemeente en OCMW. 

 

In de toelichtingen van het meerjarenplan wordt alle informatie opgenomen die voor de raadsleden relevant 

is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen over de vaststelling van het meerjarenplan. 
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2. Strategische nota 
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Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties is terug te vinden op: https://www.herk-de-
stad.be/over-herk-de-stad/beleid-en-wetgeving/beleidsplannen 
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3. Financiële nota 

3.1. M1: Financieel doelstellingenplan 
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3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht 

 



Gemeente & OCMW Herk-de-stad Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2020 - 1 23 

 



Gemeente & OCMW Herk-de-stad Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2020 - 1 24 

3.3. M3: Overzicht van de kredieten 
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4. Toelichtingen 

4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 
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4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 
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4.3. T3: Investeringsproject 
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4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden 
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4.5. Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport 

In het kader van voorliggende aanpassing van het meerjarenplan werd een grondig herevaluatie van alle 

kredieten uitgevoerd, zowel de uitgaven als de ontvangsten. Hierbij werd specifiek gefocust op de kredieten 

voor 2020 en 2021 waarbij natuurlijk tendensen die deze twee jaren overschrijden ook in rekening gebracht 

worden in daaropvolgende jaren. Deze herevaluatie van de kredieten heeft plaatsgevonden op basis van de 

gekende uitvoering van de kredieten 2019 en 2020, de laatste intern beschikbare ramingen en de input die 

vanwege derden ontvangen werd (Vlaamse belastingsdienst, FOD Financiën,…). 

 

Als standaarduitgangspunt voor de evolutie gedurende de periode 2020-2025 wordt nog steeds uitgegaan 

van een jaarlijkse indexatie/stijging met 2%, dit zowel voor de ontvangsten als voor de uitgaven.  

 

Belangrijke uitzonderingen hierop zijn: 

- de ontvangsten uit het gemeentefonds waar de jaarlijkse stijging met 3,5% doorgetrokken wordt (conform 

prognose Vlaamse Overheid); 

- de toelage voor de politiezone waar rekening gehouden wordt met een jaarlijkse stijging met 3,8% in plaats 

van 3,9% (initiële meerjarenplan); 

- de ontvangsten uit de regularisatiepremie voor de gesco’s en de Eliaheffing die constant blijven in de 

periode 2020-2025; 

- de toelagen aan de kerkfabrieken waar een jaarlijks vast bedrag van 130.000 euro voor wordt ingeschreven 

in het meerjarenplan en waarbij niet aangewende toelagen worden opgespaard met het oog op toekomstige 

investeringen in de kerken. 

 

Voor de nieuw aan te gane leningen wordt gerekend met een vaste rentevoet van 2% op een termijn van 20 

jaar. Zoals blijkt uit de tabel T4 zullen de financiële schulden, rekening houdend met de aan te gane 

leningen, tegen eind 2025 toenemen naar 13,4 miljoen euro. Dit is een serieuze verbetering ten opzichte 

van het initiële meerjarenplan waar nog uitgegaan werd van een toename naar 17 miljoen euro tegen 2025. 

Deze verbetering is te enerzijds te wijten aan het feit dat het budgettair resultaat voor gemeente en OCMW 

eind 2019 ongeveer 2,2 miljoen euro beter is dan intieel geraamd. Anderzijds wordt, gelet op het feit dat 

de banken intresten vragen indien de gemeente of het OCMW teveel geld op hun rekening hebben staan, 

het aangaan van nieuwe leningen tot een minimum beperkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat 

eind 2025 een stuk lager ligt dan voorzien in het initiële meerjarenplan. 

 

De aanpassing van het meerjarenplan is uiteraard sterk beinvloed door de impact van de coronacrisis. We 

kunnen vaststellen dat dit voor het resultaat 2020 in de kering een eerder gunstig budgettair effect zal 

hebben. Vanaf 2021 zal het budgettair resultaat van het meerjarenplan echter negatief beinvloed worden 

door de impact van de coronacrisis. 
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Dit komt met name tot uiting in de volgende categoriën van ontvangsten en uitgaven (waar uiteraard ook 

andere, maar beperktere effecten spelen): 

 

1) In 2020 kennen de uitgaven voor goederen en diensten een sterke daling ten opzichte van de 

uitgaven voorzien in het initiële meerjarenplan. Een aantal diensten, hoofdzakelijk in de vrijetijdssector, 

hebben hun normale dienstverlening tijdelijk of langdurig moeten onderbreken/aanpassen. De 

uitgavenkredieten voor het organiseren van evenementen/optredens/activiteiten worden bijgevolg 

grotendeels geschrapt maar ook bepaalde uitgaven (energie, aankoop drank,..) die samenhangen met het 

uitbaten van de verschillende locaties worden naar beneden bijgesteld. Langs de andere kant worden er in 

2020 ook een aantal bijkomende uitgaven gedaan met het oog op de bescherming van zowel het eigen 

personeel als van de Herkse burgers. Voornaamste voorbeeld hiervan is de aankoop van mondmaskers door 

het stadsbestuur. Er wordt in het voorliggende meerjarenplan vanuit gegaan dat de normale dienstverlening 

zich vanaf 2021 zal herstellen en aldus worden de kredieten zoals voorzien in het initiële meerjarenplan 

weerhouden. In het kader van een volgende meerjarenplanaanpassing, wanneer er beter zicht is op hoelang 

de huidige situatie zich zal aanhouden, zullen desnoods de nodige aanpassingen voor 2021 en eventueel 

volgende jaren meegenomen worden. 

 

2) Samenhangend met de daling van de uitgaven voor goederen en diensten dalen in 2020 uiteraard 

ook de ontvangsten uit de werking (tickets, drankverkoop, bijdragen ouders in kinderopvang, verhuur zalen, 

uitleendienst,…). Ook hier worden, in afwachting van de verdere evoluties, de in het initiële meerjarenplan 

voorziene kredieten vanaf 2021 weerhouden. 

 

3) Voornamelijk op het vlak van de ontvangen werkingssubsidies kunnen we een sterke stijging 

vaststellen ten opzichte van het initiële meerjarenplan. Volgende bijkomende subsidies, gelinkt aan corona, 

werden opgenomen in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan: 

 

Toelage Bedrag 

Subsidie voedselhulp 2 144,00 

Toelage OCMW 44 704,00 

Toelage tijdelijke premie (50 euro/maand) aan 
gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon 8 600,00 

Indexatie sociaal fonds voor gas en elektriciteit 2 237,54 

Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media 149 492,20 

Toelage armoedebestrijding 18 679,76 

Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen 18 670,00 

Toelagen kinderopvang  81 333,00 

Totaal 325 860,50 
 

Deze bijkomende ontvangsten situeren zich hoofdzakelijk in 2020 en in beperktere mate in 2021. 
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4) Deze bijkomende ontvangen subsidies vertalen zich voornamelijk in bijkomende toegestane 

werkingssubsidies (bv. voor verenigingen) maar ook in indiviuele hulpverlening door het OCMW (bv. premie 

leefloon, steun, consumptiecheques). Hoewel een deel van deze bijkomende uitgaven (bv. extra 

ondersteuning kampen) al in 2020 zullen plaatsvinden, is het grootste deel voorzien voor 2021. 

 

5) Een laatste categorie van ontvangsten die beïnvloed wordt door de impact van corona zijn de fiscale 

ontvangsten. Deze impact beperkt zich in 2020 tot het wegvallen (van een deel) van de belastingontvangsten 

uit kermissen en markten. De grootste impact zal zich echter voordoen op de ontvangsten uit de 

personenbelasting waar met name vanaf budgetjaar 2021 maar vooral vanaf het budgetjaar 2022 de impact 

van het inkomstenjaar 2020 tot uiting zal komen. Voor de jaren 2020 en 2021 werden de ontvangstramingen 

vanwege de FOD Financiën meegenomen, voor de daaropvolgende jaren werd een eigen inschatting gemaakt 

op basis van de door de FOD Financiën gehanteerde uitgangspunten. Hoewel de aanvullende belastingen op 

de onroerende voorheffing en de motorvoertuigen in principe niet rechtstreeks geimpacteerd worden door 

de coronacrisis werd door de Vlaamse belastingsdienst een eerder voorzichtige budgettaire raming 

opgemaakt (gelet op mogelijke verwachte inningsproblemen). De in voorliggende aanpassing van het 

meerjarenplan meegenomen bedragen zijn gebaseerd op deze voorzichtige raming. Een laatste belasting 

die deels beinvloed is door de coronacrisis betreft de belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk. In 

het initiële meerjarenplan gingen we er reeds vanuit dat deze ontvangsten dalende zijn, echter op basis 

van de laatst gekende ontvangsten en nog versterkt door de coronacris gaan we er vanuit dat deze daling 

veel sterker is dan initieel geraamd. 

 

Los van de coronacrisis, die uiteraard een grote impact heeft op voorliggende aanpassing van het 

meerjarenplan, worden nog de volgende specifieke aanpassingen onder de aandacht gebracht omwille van 

hun impact op het beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge: 

1) Net zoals voor alle ontvangsten en uitgaven is er ook voor de investeringskredieten een herevaluatie 

gebeurd. De meeste wijzigingen die zich op dit vlak hebben voorgedaan, hebben betrekking op de 

timing van de investering (naar voor of naar achter schuiven van het krediet binnen de scope van 

het meerjarenplan). De grootste uitbreiding van het krediet doet zich voor binnen IP-29 (Nieuw 

administratief centrum) waar een verhoging van het krediet met 800.000 euro is ingeschreven. 

 

2) Door Fluvius Limburg werd een dividend inter-media in natura (aandelen S-Lim) uitgekeerd aan 

Herk-de-Stad. Dankzij een doorgevoerde kapitaalsvermindering door S-Lim beschikt Herk-de-Stad 

over een beschikbaar krediet aan trekkingsrechten van 440.962,58 euro. Dit krediet zal o.a. 

aangewend worden voor de aankoop van digitale infoborden in 2021. 

3) Op de gemeenteraad van november werd beslist tot een gedeeltelijke schuldkwijtschelding aan het 

AGB voor een bedrag van 848.920,69 euro. De schuldkwijtschelding wordt enerzijds geboekt als een 

minderwaarde op vlottende activa (“andere financiële uitgaven”) en anderzijds als een negatieve 

toegestane lening. De meerjarige impact op de kapitaalaflossingen (daling van 150.000 euro naar 
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60.000 euro) door het AGB komt tot uiting onder de terugvordering van toegestane leningen. Zie 

schema T2. 
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4.6. Financiële risico’s 

Een lokaal bestuur is voor haar ontvangsten sterk afhankelijk van andere (hogere) overheden. Enerzijds 

omwille van de subsidies die deze overheden toekennen en anderzijds omwille van de impact dat het door 

deze overheden gehanteerde belastingregime kan hebben op de belastingsontvangsten van een lokaal 

bestuur (bv. een nieuwe taxshift). De aanpak van de coronacris bevestigt dit nogmaals. Doordat de hogere 

overheden hun bestaande subsidiekanalen op peil hebben gehouden, en anderzijds bijkomende 

subsidiekanalen hebben geopend, slagen we er in, toch zeker op korte termijn, om de huidige crisis 

budgettair gezien goed door te komen. Op een bepaald moment zullen de geslane budgettaire gaten, gelet 

op de geleverde zware financiële inspanningen door de hogere overheden, terug gedicht moeten worden 

door deze hogere overheden. Uiteraard blijft het daarnaast de vraag of, mocht de huidige crisis nog lang 

aanhouden, de hogere overheden hun bijkomende financiële inspanningen kunnen blijven aanhouden. 

 

Als lokaal bestuur dienen we bijgevolg attent te blijven voor koerswijzigingen, zowel positief (nieuwe 

subsidiepotten) als negatief (aanpassingen aan de bestaande subsidiepotten en belastingregimes), die zich 

voordoen bij deze hogere overheden. We dienen er ons ook van bewust te zijn dat indien een hogere 

overheid beslist om een bepaalde dienstverlening af te bouwen/stop te zetten, het vaak de lokale overheid 

zal zijn die het ontstane gat in de dienstverlening zal dienen in te vullen. 

 

De ambitieuze investeringsinspanning die vooropgesteld wordt in het voorliggende meerjarenplan geeft 

aanleiding tot het aangaan van nieuwe leningen (en een verhoging van de schuldenlast). Deze nieuwe 

leningen zullen, door de vereiste aflossingen en de te betalen intresten, een langdurige impact hebben op 

de autofinancieringsmarge van de gemeente. Een toekomstige sterke stijging van de rentevoeten kan daarbij 

een significante impact hebben op de financiële gezondheid van de gemeente. Zoals aangegeven in de 

uitgangspunten wordt in het meerjarenplan rekening gehouden met een vaste rentevoet van 2% op een 

termijn van 20 jaar. Dit is meer dan het dubbele van de intrestvoet die gehanteerd werd bij de laatste 

lening die de gemeente heeft afgesloten en houdt bijgevolg in dat er reeds rekening gehouden wordt met 

een mogelijke toekomstige stijging van de rentevoeten. Daarnaast dienen we er ons ook van bewust te zijn 

dat de effectieve uitvoering van investeringen vaak vertraging oploopt en dat de werkelijke impact van de 

vooropgestelde investeringen in het meerjarenplan in de praktijk lager zal uitvallen dan momenteel 

geraamd. 

 

Op basis van de laatste vooruitzichten wordt er vanuit gegaan dat de responsabiliseringbijdrage in de periode 

2020-2025 zowel een impact zal hebben op het OCMW als op de gemeente terwijl er in het initiële 

meerjarenplan nog enkel uitgegaan werd van een impact op het OCMW. De verwachting is dat dit het gevolg 

is van de pensionering van een aantal statutaire ambtenaren bij de gemeente. Daartegenover staat dat de 

impact op het OCMW lager ligt dan oorspronkelijk geraamd. 
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Bovendien wordt deze impact wordt getemperd door de tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid. Naast de 

algemeen voorziene tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid, zal deze impact ook getemperd worden door 

het feit dat deze statutairen naar alle waarschijnlijkheid vervangen zullen worden door ‘goedkopere’ 

contractueel tewerkgestelden. Met betrekking tot de loonkosten dient opgemerkt te worden dat in het 

meerjarenplan vanaf 2021, uitgezonderd de loonkosten voor de gezinszorg, budgettair gezien wordt 

uitgegaan van een 100% aanwezigheid van alle voorziene personeelsleden terwijl de praktijk leert dat de 

werkelijke realisatiegraad lager ligt ten gevolge van afwezigheid door ziekte en het niet steeds onmiddellijk 

aansluiten van de vervanging van vertrekkende/gepensioneerde personeelsleden. Dit is ook gebleken uit de 

herraming van de loonkosten die in het kader van de voorliggende aanpassing voor 2020 naar beneden 

bijgesteld zijn op basis van de uitvoeringscijfers 2020. 

 

In het meerjarenplan worden enkele acties vooropgesteld die ook op langdurige termijn een positieve 

impact kunen hebben op de financiën van de gemeente (bv. kerkenplan, optimalisatie patrimonium, 

duurzaamheid). Indien deze acties niet gerealiseerd worden, worden ofwel ontvangsten/minderuitgaven 

niet gerealiseerd ofwel dringen zich meeruitgaven op.  

 

Voor de dividenden die vanwege Fluvius ontvangen worden wordt ook rekening gehouden met een jaarlijkse 

indexatie met 2%. Dit is onder voorbehoud van de nieuwe tariefmethodologie die de Vlaamse Regulator voor 

de Energie- en Gasmarkt (VREG) naar midden volgend jaar zal uitwerken. Er zal naar aanleiding van deze 

tariefmethodologie door Fluvius bekeken worden of dit groeipad voor de dividenden kan aangehouden 

worden. 

 

Ook de komende jaren wordt verder ingezet op digitalisering en hiertoe worden ook de nodige bijkomende 

kredieten ingeschreven. Het feit dat we voor deze digitalisering sterk afhankelijk zijn van onze vaste 

leverancier(s)(en hun prijszetting), houdt echter een financieel risico in. 

 

Teneinde deze financiële risico’s het hoofd te bieden beschikken we, naast de reeds vermelde 

uitgangspunten, over een aantal troeven. Ten eerste worden in het voorliggende meerjarenplan, zowel op 

het vlak van het beschikbaar budgettair resultaat als op het vlak van de autofinancieringsmarge, de nodige 

marges voorzien. Ten tweede biedt de standaard voorziene jaarlijkse indexatie van de uitgaven met 2% de 

mogelijkheid om, moest dit nodig zijn, relatief eenvoudig besparingen te realiseren door het stopzetten van 

deze standaardindexatie. Ten derde liggen de belastingen, en meer specifiek de opcentiemen op de 

onroerende voorheffing en de personenbelasting, relatief laag waardoor er ruimte is voor een verhoging van 

deze opcentiemen (en een verhoging van de ontvangsten van de gemeente). 

 



Gemeente & OCMW Herk-de-stad Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing 2020 - 1 41 

4.7. Documentatie 

De documentatie bij het meerjarenplan bevat de volgende elementen: 

1° de (geactualiseerde) omgevingsanalyse; 

2° een overzicht van de wijzigingen aan de strategische nota t.o.v. het vorige meerjarenplan (incl. 
overdrachten); 

3° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de 
bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven; 

4° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies; 

5° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken; 

7° een overzicht van de personeelsinzet; 

8° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort; 

9° een overzicht van de kredieten per investeringsproject; 

10° een overzicht van de kredieten per beleidsveld. 

 

 

Deze documentatie wordt aan de gemeenteraadsleden ter beschikking gesteld via het 
notulenbeheerssysteem Echo en dit als bijlage bij het beslissingspunt inzake het meerjarenplan. 
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