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1. Inleiding  

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het meerjarenplan 2020-2025 ter 

goedkeuring voorgelegd. Dit meerjarenplan focust op de beleidskeuzes  (beleidsdoelstellingen, actieplannen 

en acties) van het nieuwe 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 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 voortaan veel meer 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.  

 

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;  

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. 
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De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoeveel de autofinancieringsmarge zou bedragen 

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

 

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). 

 

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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3. Financiële nota 

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

Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd vertrokken van de laatst goedgekeurde 

budgetwijzigingen van de gemeente en het OCMW, met name de tweede budgetwijzigIng 2019 van de 

gemeente en de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW. In het kader van deze beide budgetwijzigingen 

werd een grondige herevaluatie van alle budgetten uitgevoerd waarbij op basis van historische 

realisatiecijfers en tendensen/evoluties een nieuwe inschatting werd gemaakt voor 2019 enerzijds en de 

periode 2020-2025 anderzijds. Op basis van deze herevaluatie konden de kredieten 2019, die als vertrekbasis 

dienden voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, significant naar beneden bijgesteld worden 

waardoor de beleidsruimte voor de periode 2020-2025 groter werd. De toekenning van bijkomende middelen 

vanuit de Vlaamse Regering uit het nieuw gecreerde ‘open ruimte-fonds’ zorgt daarnaast voor bijkomende 

financiële ademruimte. 

 

Als standaarduitgangspunt voor de evolutie gedurende de periode 2020-2025 werd in voorliggend 

meerjarenplan 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 3,9%; 

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

periode 2020-2025. 

- de uitgaven voor nutsvoorzieningen/energie die constant gehouden worden gelet op de diverse in het 

meerjarenplan geformuleerde acties met betrekking tot duurzaamheid;  

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

ingeschreven in het meerjarenplan. 

 

Specifiek met betrekking tot de exploitatieontvangsten valt op te merken dat er bewust voor gekozen is om 

geen enkele verhoging van de belastingtarieven, noch van de gemeentebelastingen, noch van deze geind 

via opcentiemen, door te voeren. Gelet dat de belastbare basis (loon, KI) van de opcentiemen zal stijgen in 

de loop van 2020-2025, als uitvloeisel van de indexatie, wordt ondank de constante tarieven een stijging 

van de ontvangsten uit deze belastingen verwacht gedurende de periode 2020-2025. De ingeschreven 

ontvangsten in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de input die ontvangen werd van respectievelijk de 

Vlaamse Belastingdienst en de FOD Financiën. Voor de belasting op reclamedrukwerk wordt, gelet op de 

huidige afname van het reclamedrukwerk (en de verwachting dat dit in de toekomst nog verder zal dalen), 

uitgegaan van een jaarlijkse vermindering van de ontvangsten met 5.000 euro. 
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Wat betreft de tarieven voor een aantal diensten/producten wordt er daarentegen wel een tariefverhoging 

meegenomen in dit meerjarenlan. Het gaat dan o.a. over de tarieven van de kinderopvang en de tarieven 

voor de drankverkoop (in het jeugdhuis, de Markthallen en De Cirkel). Vaak gaat het hier over tarieven die 

reeds gedurende geruime tijd niet aangepast zijn (zelfs geen indexatie). 

 

Op het vlak van exploitatieuitgaven wordt een voorzichtig budgettair beleid gevoerd. Los van de toename 

ten gevolge van de indexatie wordt de meerderheid van de in het meerjarenplan opgenomen acties 

uitgevoerd binnen de in 2019 reeds voorziene werkings- en personeelsbudgetten. 

 

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

jaar. 

 

In het kader van het meerjarenplan heeft ook een oefening plaatsgevonden rond het patrimonium van 

gemeente en OCMW. Bedoeling is om onderbenut patrimonium maximaal af te stoten. In de meeste gevallen 

wordt er geopteerd voor een verkoop van het patrimonium zodanig dat deze ontvangsten tevens kunnen 

dienen ter dekking van de investeringsnoden. Naast de ontvangsten uit de verkoop zal het afstoten van 

onderbenut patrimonium ook de druk op de exploitatieuitgaven verlichten. 
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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 aantreding van de nieuwe Vlaamse Regering heeft een positieve 

impact gehad op de ontvangsten gelet op de bijkomende middelen uit het nieuwe ‘open ruimte-fonds’, de 

tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen en het weerhouden van het 

groeipercentage van 3,5% in het gemeentefonds. Het uitblijven van een nieuwe federale regering zorgt dan 

weer voor onzekerheid, zeker gelet op de besparingen die zich opdringen op het federale niveau. Als lokaal 

bestuur dienen we 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 huidige vooruitzichten wordt er vanuit gegaan dat de responsabiliseringbijdrage in de 

periode 2020-2025 enkel een impact zal hebben op het OCMW. Deze impact wordt getemperd door de 

tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid. Een sneller dan voorziene uitdiensttreding vanwege statutairen 

tewerkgesteld bij de gemeente kan echter tot gevolg hebben dat ook de gemeente sneller dan verwacht 

responsabiliseringsbijdrage zal dienen te betalen. 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, 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 
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van afwezigheid door ziekte en het niet steeds onmiddellijk aansluiten van de vervanging van 

vertrekkende/gepensioneerde personeelsleden. 

 

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.  

 

Ook de komende jaren zal sterk ingezet dienen te worden 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). 
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4.7. Documentatie 

De documentatie bij het meerjarenplan dient minstens de volgende elementen te bevatten: 

1° de omgevingsanalyse; 

2° 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; 

3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies; 

4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken; 

5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het 
bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen 
te komen in verliezen of tekorten; 

6° een overzicht van de personeelsinzet; 

7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort. 

 

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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