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Wettelijk kader 
 
Artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010: 
 
Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:  
1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;  
2° het financiële doelstellingenplan;  
3° de staat van het financiële evenwicht;  
4° een motivering van de wijzigingen.  
 
Omzendbrief BB 2013/4. Strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering 
(budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus 
 
[…]Het resultaat van de jaarrekening moet ook telkens verwerkt worden in het meerjarenplan. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 
resultaat van de jaarrekening 2012 in het meerjarenplan 2014-2019, opgemaakt in de loop van het jaar 2013. Dat geldt ook 
nadien bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan n.a.v. de vaststelling van het budget. Als het resultaat van de 
jaarrekening nog niet werd vastgesteld door de raad en het resultaat nog niet werd verwerkt in (de aanpassing van) het 
meerjarenplan, kan het financieel evenwicht niet worden aangetoond. In dat geval zal het meerjarenplan worden geschorst of 
vernietigd door de toezichthoudende overheid. Zonder meerjarenplan kan er ook geen budget zijn, zodat het bestuur dan 
onvermijdelijk in een situatie van voorlopige twaalfden belandt. […] 
 

[…]Telkens het budget wordt opgemaakt, moet dus bekeken worden of het budget nog past in het meerjarenplan.  
Het verplicht inbrengen van de cijfers van de jaarrekening N-2 kan ervoor zorgen dat het financieel evenwicht niet meer wordt 
gehandhaafd. In dat geval zullen de nodige aanpassingen moeten worden doorgevoerd om dat financieel evenwicht te herstellen. 
Die aanpassingen zullen dan de vorm aannemen van een aanpassing van het meerjarenplan. 

 

Bijlagen 

1. Wijziging strategische nota  p. 5. 
 
Bijlage 1 bevat de wijzigingen in het overzicht beleidsdoelstellingen 

2. Financiële doelstellingenplan p. 57 
 
Bijlage 2 toont het oorspronkelijk krediet, het bedrag van de wijzigingen en het nieuw krediet 
voor 2019, 2020 en 2021, getotaliseerd per beleidsdomein met een overzicht van de 
wijzigingen in exploitatie, investeringen en overig, voor prioritair en niet-prioritair beleid. 

3. Staat van het financiële evenwicht  p. 70 
 
Bijlage 3 geeft de wijzigingen in de staat van het financiële evenwicht weer (rapport M2). 

4. Motivering van de wijzigingen  p. 77 
 
Bijlage 4 bevat een motivering per wijziging van het meerjarenplan en geeft het vorig krediet, 
het bedrag van de wijziging en het huidig krediet weer, per jaar van de lopende 
meerjarenplanning. 
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Rapportgegevens :
Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :
 
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

 
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen
Aanpassing meerjarenplan
Stad Sint Niklaas
46021
Grote Markt 1
9100  Sint-Niklaas
2014 - 2019
2019006542
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Sint-Niklaas

PBD01. Gezonde stadsfinanciën. 2019140001

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 3.719.284 53.605.297 3.433.775 48.971.861

I 0 0 0 0

A 8.296.001 0 8.462.112 10024171

Totaal 12.015.285 53.605.297 11.895.887 58996032

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 3.173.518 61.214.523 2.930.577 57.536.606 2.782.070 59.254.456

I 0 0 0 0 0 0

A 8.616.634 10.500.000 9.132.943 8.250.000 10.103.832 16.775.887

Totaal 11.790.152 71.714.523 12.063.520 65.786.606 12.885.902 76.030.343

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 3.217.561 0 3.217.561 62.584.129 144.000 62.728.129

I 0 0 0 0 0 0

A 10.165.784 0 10.165.784 32.462.431 -11.552.138 20.910.293

Totaal 13.383.345 0 13.383.345 95.046.560 -11.408.138 83.638.422

AP001. De werkingskosten kritisch doorlichten. 2019140001

2019

X

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 6



Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 Pagina  3 van 52

AP003. Strak investeringsbeleid voeren. 2019140004

2019

X

AP004. Kader vastleggen voor renteloze leningen en prefinanciering. 2019140005

2019

X

AP005. Fiscale hervorming doorvoeren. 2019140006

2019

X

PBD02. Personeel en interne organisatie. 2019140002

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 122.692 0 30.227 0

I 84.742 501.000 1.741.668 868415

A 0 0 0 0

Totaal 207.434 501.000 1.771.895 868415

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 26.027 3.427.371 126.767 3.545.220 141.716 4.202.592

I 419.393 450.000 82.561 719.000 471.675 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 445.420 3.877.371 209.328 4.264.220 613.391 4.202.592
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2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 141.043 0 141.043 4.202.592 -657.372 3.545.220

I 6.953.410 -5.718.410 1.235.000 63.000 0 63.000

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 7.094.453 -5.718.410 1.376.043 4.265.592 -657.372 3.608.220

AP006. Een moderne en efficiënte organisatie uitbouwen. 2019140007

2019

X

AP009. Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren. 2019140010

2019

X

AP010. Maximaal samenwerken met het OCMW. 2019140011

2019

X

AP012. Een duurzaam en rationeel gebouwenbeleid voeren. 2019140022

2019

X

PBD03. Dienstverlening en digitalisering. 2019140003
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 114.882 6.500 75.511 2.500

I 0 0 534 0

A 0 0 0 0

Totaal 114.882 6.500 76.045 2500

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 24.399 3.500 23.550 6.140 40.000 10.000

I 0 0 294.392 0 328.319 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 24.399 3.500 317.942 6.140 368.319 10.000

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 20.000 0 20.000 10.000 -4.000 6.000

I 4.926.756 -926.756 4.000.000 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 4.946.756 -926.756 4.020.000 10.000 -4.000 6.000

AP013. Dienstverlening in stadhuis en deelgemeenten verbeteren. 2019140023

2019

X

AP014. Actiever mogelijkheden van internet benutten. 2019140024

2019

X
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AP016. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen. 2019140026

2019

X

PBD04. Burgerzaken. 2019140004

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 0 0 0 0

I 102.710 0 96.224 0

A 0 0 0 0

Totaal 102.710 0 96.224 0

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 341 0 595 0 5.000 0

I 1.425 0 74.177 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.766 0 74.772 0 5.000 0

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 5.000 0 5.000 0 0 0

I 128.349 -118.349 10.000 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 133.349 -118.349 15.000 0 0 0

AP019. De begraafplaatsen aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. 2019140029

2019

X
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PBD05. Inspraak, participatie en gebiedsmanagement. 2019140005

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 178.896 0 179.338 0

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 178.896 0 179.338 0

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 182.327 83.246 234.840 48.816 361.348 129.225

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 182.327 83.246 234.840 48.816 361.348 129.225

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 320.730 -1.000 319.730 92.000 0 92.000

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 320.730 -1.000 319.730 92.000 0 92.000

AP020. Programma opzetten rond participatie. 2019140030

2019

X

AP021. Een klantgericht en laagdrempelig communicatiebeleid voeren. 2019140031

2019

X
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AP022. Klachtenbehandeling centraliseren. 2019140032

2019

X

AP023. Werking advies- en dorpsraden ondersteunen en verdiepen. 2019140033

2019

X

AP025. Gebiedsgerichte participatie organiseren. 2019140035

2019

X

AP026. Laagdrempelige methodieken uitwerken voor de niet-georganiseerde geïnteresseerde burger 2019140036

2019

X

PBD06. Duurzaamheid. 2019140006

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 55.230 0 56.580 0

I 11.658 0 61.524 32186

A 0 0 0 0

Totaal 66.887 0 118.105 32186

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 92.216 0 90.341 3.006 154.828 0

I 160.625 0 1.184 0 293.373 52.078

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 252.840 0 91.525 3.006 448.201 52.078
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2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 227.500 23.500 251.000 35.000 0 35.000

I 574.608 261.936 836.544 208.922 153.000 361.922

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 802.108 285.436 1.087.544 243.922 153.000 396.922

AP027. Het Burgemeestersconvenant ondertekenen. 2019140037

2019

X

AP028. Burgers en bedrijven sensibiliseren en stimuleren om duurzaam om te gaan met energie. 2019140038

2019

X

AP029. Het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen duurzaam op te richten en te beheren. 2019140039

2019

X

AP030. Een duurzaam aankoopbeleid voeren. 2019140040

2019

X

AP031. Een duurzaam voertuigenpark uitbouwen. 2019140041

2019

X
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AP032. Een duurzaam afvalbeleid voeren. 2019140042

2019

X

PBD07. Internationale samenwerking. 2019140007

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 110.517 112.585 119.801 113.000

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 110.517 112.585 119.801 113000

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 149.883 107.567 119.872 75.885 134.250 50.000

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 149.883 107.567 119.872 75.885 134.250 50.000

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 134.250 -5.200 129.050 50.000 0 50.000

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 134.250 -5.200 129.050 50.000 0 50.000

AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. 2019140043

2019

X
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AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen. 2019140044

2019

X

AP035. De Europese stedenbanden een nieuwe dynamiek geven. 2019140045

2019

X

AP036. De Europese en vredesgedachte concreet vorm geven. 2019140046

2019

X

PBD08. Diversiteit. 2019140008

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 140.587 108.892 151.355 162.844

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 140.587 108.892 151.355 162844

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 235.913 742.697 330.782 325.413 646.039 87.000

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 235.913 742.697 330.782 325.413 646.039 87.000
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2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 407.454 25.810 433.264 200.190 50.000 250.190

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 407.454 25.810 433.264 200.190 50.000 250.190

AP038. De toegankelijkheid van de diensten en voorzieningen bevorderen. 2019140048

2019

X

AP039. Het draagvlak vergroten voor de diversiteit van de samenleving. 2019140049

2019

X

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal doelgroepen. 2019140050

2019

X

PBD09. Erediensten en levensbeschouwelijke overtuigingen. 2019140009

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 44.136 8.698 18.559 0

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 44.136 8.698 18.559 0
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2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 18.500 0 20.309 0 45.950 11.000

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 18.500 0 20.309 0 45.950 11.000

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 88.300 -5.450 82.850 11.000 0 11.000

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 88.300 -5.450 82.850 11.000 0 11.000

AP041. Een toekomstvisie voor parochiekerken en pastorijen opmaken. 2019140051

2019

X

AP044.  Een goede verstandhouding nastreven met erediensten en levensbesch overtuigingen. 2019140054

2019

X

PBD10. Veiligheid. 2019140010

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 11.122.204 1.095.735 11.778.045 760.336

I 464.155 10.000 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 11.586.359 1.105.735 11.778.045 760336
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2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 12.306.644 807.881 12.663.035 969.648 13.010.109 1.002.778

I 200.000 0 100.000 0 100.000 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 12.506.644 807.881 12.763.035 969.648 13.110.109 1.002.778

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 13.399.896 0 13.399.896 1.002.778 -106.448 896.330

I 100.000 0 100.000 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 13.499.896 0 13.499.896 1.002.778 -106.448 896.330

AP045. Financiële meerjarenplanning politie kaderen binnen stadsfinanciën. 2019140075

2019

X

AP046. Een integraal veiligheids- en overlastbeleid uitbouwen. 2019140076

2019

X

AP049. Werking brandweer optimaliseren in afwachting van de hulpverleningszone. 2019140079

2019

X

PBD11. Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. 2019140011
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 8.561 0 38.528 0

I 2.064.454 1.165.856 2.238.536 3199060

A 0 0 0 0

Totaal 2.073.014 1.165.856 2.277.063 3199060

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 45.064 0 37.159 0 63.382 0

I 304.121 2.571.702 3.421.596 1.762.299 1.428.515 2.097.429

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 349.186 2.571.702 3.458.754 1.762.299 1.491.897 2.097.429

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 115.000 -4.000 111.000 35.000 0 35.000

I 9.502.287 -3.460.759 6.041.527 7.531.941 0 7.531.941

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 9.617.287 -3.464.759 6.152.527 7.566.941 0 7.566.941

AP051. Streven naar een optimale interne structuur voor dienstverlening, toezicht en handhaving. 2019140081

2019

X

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen. 2019140082

2019

X
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AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren. 2019140084

2019

X

AP056. Actief meedenken over de ontwikkeling van Westakkers. 2019140086

2019

X

AP057. Actief meedenken over de ontwikkeling van AZ Nikolaas. 2019140087

2019

X

PBD12. Wonen. 2019140012

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 416.243 0 226.748 0

I 0 0 58.684 0

A 0 0 0 0

Totaal 416.243 0 285.432 0

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 351.995 0 375.099 0 478.672 0

I 23.176 0 63.140 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 375.171 0 438.238 0 478.672 0
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2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 559.500 53.600 613.100 0 0 0

I 80.000 0 80.000 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 639.500 53.600 693.100 0 0 0

AP058. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat. 2019140088

2019

X

AP061. De woonwinkel verder uitbouwen als spil van een sociaal en geïntegreerd woonbeleid. 2019140091

2019

X

PBD13. Mobiliteit. 2019140013

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 563.017 10.467 445.518 40.776

I 54.652 0 68.701 0

A 0 0 0 0

Totaal 617.669 10.467 514.219 40776

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 529.043 6.949 556.473 11.230 593.250 5.300

I 1.267.851 0 478.529 81.856 233.557 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.796.895 6.949 1.035.001 93.087 826.807 5.300
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2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 582.050 -7.500 574.550 5.300 0 5.300

I 930.690 -152.880 777.810 18.771 40.000 58.771

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.512.740 -160.380 1.352.360 24.071 40.000 64.071

AP062. Een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid ontwikkelen. 2019140092

2019

X

AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen. 2019140093

2019

X

AP064. Doorgaand verkeer uit het stadscentrum weren. 2019140094

2019

X

AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid. 2019140095

2019

X

AP067. Aantrekkelijke omgeving/wegen realiseren voor fietser/voetganger/minder mobiele weggebruiker. 2019140097

2019

X

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 22



Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 Pagina  19 van 52

AP068. Openbaar vervoer inzetten als deel van de oplossing voor de verkeersknoop. 2019140098

2019

X

AP069. Actief promoten van andere, duurzame en veilige mobiliteit als vervoer van de eerste keuze. 2019140099

2019

X

PBD14. Openbare werken en waterbeheersing. 2019140014

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 453.585 0 418.837 258

I 4.935.081 98.444 5.893.572 3628768

A 0 0 0 0

Totaal 5.388.666 98.444 6.312.409 3629026

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 536.699 25.613 425.023 41.233 503.189 0

I 6.674.405 3.587.974 10.000.806 504.979 11.462.699 964.804

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 7.211.103 3.613.587 10.425.830 546.212 11.965.888 964.804

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 487.400 -11.525 475.875 0 10.000 10.000

I 10.580.172 -1.613.395 8.966.776 2.393.284 -1.145.600 1.247.684

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 11.067.572 -1.624.921 9.442.651 2.393.284 -1.135.600 1.257.684
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AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten. 2019140100

2019

X

AP071. De publieke ruimte efficiënt onderhouden. 2019140101

2019

X

PBD15. Natuur. 2019140015

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 180.811 43.534 119.042 431

I 341.221 163.332 444.337 90489

A 0 0 0 0

Totaal 522.032 206.866 563.378 90920

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 99.222 488 122.058 16.996 401.343 30.500

I 601.464 1.063 208.970 30.000 413.762 17.100

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 700.687 1.551 331.028 46.996 815.105 47.600

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 189.600 -3.500 186.100 8.000 0 8.000

I 881.372 16.684 898.056 579.371 0 579.371

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.070.972 13.184 1.084.156 587.371 0 587.371
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AP072. Het lokale bosareaal versterken. 2019140102

2019

X

AP073. Een tragewegennetwerk uitbouwen. 2019140103

2019

X

AP074. De biodiversiteit verhogen. 2019140104

2019

X

AP075. Het landelijk karakter van de deelgemeenten behouden. 2019140117

2019

X

AP077. De binnenstad vergroenen. 2019140119

2019

X

AP078. Streven naar meer dierenwelzijn. 2019140120

2019

X

AP079. De participatie aan natuurprojecten verhogen. 2019140121

2019

X

PBD16. Groen en stadsreiniging. 2019140016
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 61.000 0 2.000 1.000

I 0 0 20.585 0

A 0 0 0 0

Totaal 61.000 0 22.585 1000

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 0 0 32.724 1.000 154.000 0

I 11.635 0 37.242 0 60.554 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 11.635 0 69.966 1.000 214.554 0

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 14.000 -6.000 8.000 0 0 0

I 634.469 -609.469 25.000 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 648.469 -615.469 33.000 0 0 0

AP080. Voortrekkersrol blijven spelen op vlak van pesticidenvrije stad en ecologisch groenbeheer. 2019140122

2019

X

AP081. Meer synergie realiseren door gebiedsgericht te werken. 2019140123

2019

X
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AP083. De inzet voor een reine stad optimaliseren en communiceren. 2019140125

2019

X

PBD17. Landbouw. 2019140017

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 10.715 0 9.094 0

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 10.715 0 9.094 0

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 10.368 0 10.425 0 16.050 0

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 10.368 0 10.425 0 16.050 0

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 16.050 -600 15.450 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 16.050 -600 15.450 0 0 0

AP085. Verbrede landbouw ondersteunen. 2019140127

2019

X
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PBD18. Lokale economie, KMO en horeca. 2019140018

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 435.800 34.785 512.864 18.839

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 435.800 34.785 512.864 18839

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 483.547 7.369 566.785 0 827.794 35.000

I 39.971 0 5.000 0 5.260 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 523.518 7.369 571.785 0 833.054 35.000

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 791.841 2.300 794.141 30.000 0 30.000

I 56.000 -302 55.699 3.200 -3.200 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 847.841 1.998 849.840 33.200 -3.200 30.000

AP086. Algemeen economisch beleid versterken. 2019140128

2019

X

AP088. Ondernemen integreren in stadspromotiebeleid. 2019140130

2019

X
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AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied. 2019140131

2019

X

AP090. Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen. 2019140132

2019

X

AP091. Samenwerking met lokale horeca verder versterken. 2019140133

2019

X

AP094. Een stimulerend klimaat voor bedrijven creëren. 2019140136

2019

X

PBD19. Werk en sociale economie. 2019140019

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 155.846 0 151.929 0

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 155.846 0 151.929 0

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 146.059 0 79.361 0 233.556 45.000

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 146.059 0 79.361 0 233.556 45.000
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2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 298.916 -8.000 290.916 138.575 0 138.575

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 298.916 -8.000 290.916 138.575 0 138.575

AP096. Een tewerkstellingsbeleid uitwerken waarin het stadsbestuur een regiefunctie vervult. 2019140138

2019

X

AP097. Regierol vervullen in sociale economie. 2019140139

2019

X

PBD20. Cultuur. 2019140020

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 56.331 6.695 71.649 10.195

I 27.533 0 377.951 0

A 0 0 0 0

Totaal 83.863 6.695 449.600 10195

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 80.373 10.867 74.480 9.126 107.817 6.840

I 44.915 198.400 604.862 0 2.359.146 24.200

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 125.288 209.267 679.342 9.126 2.466.963 31.040
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2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 106.100 0 106.100 5.840 0 5.840

I 4.938.742 -2.909.698 2.029.045 2.547.067 0 2.547.067

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 5.044.842 -2.909.698 2.135.145 2.552.907 0 2.552.907

AP098. De culturele instellingen intenser doen samenwerken voor een integraal cultuurbeleid 2019140140

2019

X

AP099. De verzelfstandiging van de werking van de culturele instellingen stimuleren. 2019140141

2019

X

AP100. Culturele verenigingen en amateurkunsten actief ondersteunen. 2019140142

2019

X

AP101. Sterk inzetten op vrijwilligers. 2019140143

2019

X

AP102. Duurzame huisvesting voor bibliotheek en archief zoeken. 2019140144

2019

X
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AP103. Een langetermijnvisie ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen. 2019140145

2019

X

AP104. Een integraal tentoonstellingsbeleid voeren. 2019140146

2019

X

AP106. Streven naar meer efficiëntie in intergemeentelijke culturele samenwerking. 2019140148

2019

X

AP107. De Vlaamse feestdag laten uitgroeien tot een volksfeest. 2019140149

2019

X

AP108. De maatschappelijke relevantie van en de collectieve betrokkenheid bij het erfgoed versterken 2019140150

2019

X

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden. 2019140151

2019

X

AP110. Bijzondere aandacht schenken aan het materieel en immaterieel erfgoed. 2019140152

2019

X

PBD21. Evenementen. 2019140021
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 865.358 101.460 894.391 91.531

I 16.397 0 28.929 0

A 0 0 0 0

Totaal 881.755 101.460 923.320 91531

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 1.103.439 124.108 1.572.200 178.149 1.252.101 168.400

I 44.605 0 33.432 0 23.025 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.148.044 124.108 1.605.632 178.149 1.275.126 168.400

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 1.059.900 70.000 1.129.900 162.150 -1.400 160.750

I 63.270 17.000 80.270 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.123.170 87.000 1.210.170 162.150 -1.400 160.750

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren. 2019140154

2019

X

AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren. 2019140155

2019

X
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AP114. De inzet en het verhuur van feestmateriaal optimaliseren. 2019140156

2019

X

PBD22. Toerisme en stadspromotie. 2019140022

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 27.786 0 35.435 0

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 27.786 0 35.435 0

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 57.787 0 65.878 0 82.499 0

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 57.787 0 65.878 0 82.499 0

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 97.990 0 97.990 15.991 0 15.991

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 97.990 0 97.990 15.991 0 15.991

AP116. Een strategisch beleid rond toerisme en stadspromotie ontwikkelen. 2019140158

2019

X
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AP118. De werking van de dienst toerisme optimaliseren. 2019140162

2019

X

PBD23. Sport en recreatie. 2019140023

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 324.769 316.812 312.881 224.187

I 1.098.470 0 601.764 24640

A 0 0 0 0

Totaal 1.423.239 316.812 914.645 248827

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 328.575 260.944 362.052 197.664 378.930 178.300

I 638.536 588 271.786 0 843.348 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 967.110 261.532 633.838 197.664 1.222.278 178.300

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 448.625 0 448.625 166.300 10.000 176.300

I 2.522.785 -357.638 2.165.147 286.735 0 286.735

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 2.971.410 -357.638 2.613.772 453.035 10.000 463.035

AP119. De kwalitatieve uitbouw van de sportverenig ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid. 2019140163

2019

X
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AP120. De kwaliteit van sportverenigingen stimuleren. 2019140165

2019

X

AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie. 2019140167

2019

X

AP122. Een transversaal beweeg- en sportbeleid voeren ten behoeve van kansengroepen. 2019140173

2019

X

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking. 2019140174

2019

X

PBD24. Jeugd. 2019140024

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 514.562 600 527.597 12.075

I 365.643 53.759 99.753 0

A 0 0 0 0

Totaal 880.205 54.359 627.350 12075

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 579.269 14.597 571.293 13.551 687.570 60.500

I 362.180 0 325.334 8.015 842.541 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 941.449 14.597 896.627 21.566 1.530.112 60.500
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2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 632.300 7.950 640.250 34.000 -4.000 30.000

I 933.561 13.266 946.827 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.565.861 21.216 1.587.077 34.000 -4.000 30.000

AP126. Het label kindvriendelijke stad verwerven. 2019140180

2019

X

AP127. Speelweefsel in kernstad en deelgemeenten ruimtelijk vorm geven. 2019140182

2019

X

AP129. Regierol opnemen bij het uitdiepen van het cultuuraanbod voor tieners en jongeren. 2019140186

2019

X

AP130. Vrijetijds- en vakantieaanbod verruimen en versterken. 2019140188

2019

X

AP131. Jeugdfuiven specifiek benaderen binnen een eengemaakt feestloket. 2019140190

2019

X
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AP132. Inhaalbeweging jeugdlokalen verderzetten en actualiseren. 2019140191

2019

X

AP133. De ondersteuning van het jeugdwerk optimaliseren. 2019140192

2019

X

AP134. De jeugdhuizen in de deelgemeenten laten evolueren naar ontmoetingscentra. 2019140193

2019

X

AP135. De kwaliteit van het jeugdwerk monitoren en stimuleren. 2019140194

2019

X

AP136. Inspraak van kinderen en jongeren inbouwen vanaf de planningsfase. 2019140195

2019

X

AP137. Het elan van Sint-Niklaas als dé stad van de Sint vergroten. 2019140196

2019

X

PBD25. Flankerend onderwijsbeleid. 2019140025
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 104.834 7.200 21.211 0

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 104.834 7.200 21.211 0

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 102.120 11.550 58.495 26.200 58.500 5.000

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 102.120 11.550 58.495 26.200 58.500 5.000

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 79.550 -1.000 78.550 26.550 90.000 116.550

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 79.550 -1.000 78.550 26.550 90.000 116.550

AP138. Intern het klimaat scheppen om duurzaam en planmatig onderwijsbeleid verder uit te bouwen. 2019140159

2019

X

AP139. Vraag en aanbod van onderwijsplaatsen op elkaar afstemmen. 2019140161

2019

X
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AP140. Bruggen bouwen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. 2019140164

2019

X

AP141. Multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen stimuleren. 2019140166

2019

X

AP142. Partner zijn in het vergroten van ouderbetrokkenheid. 2019140168

2019

X

AP143. Partner zijn in het voeren van een kostenbewust beleid in het onderwijs. 2019140169

2019

X

AP144. Een beleid faciliteren in de geest van het bredeschoolconcept. 2019140170

2019

X

AP146. Inzetten op verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 2019140172

2019

X

AP147. Initiatieven ondersteunen m.b.t. het principe van levenslang en levensbreed leren 2019140175

2019

X

PBD26. Stedelijk basisonderwijs 2019140026
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 147.281 5.569 160.859 5.675

I 2.276 0 709.854 183562

A 0 0 0 0

Totaal 149.557 5.569 870.713 189236

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 155.744 117.837 164.877 5.702 182.605 3.400

I 0 0 319.601 0 141.392 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 155.744 117.837 484.479 5.702 323.997 3.400

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 172.325 0 172.325 3.400 0 3.400

I 2.606.068 0 2.606.068 799.438 0 799.438

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 2.778.393 0 2.778.393 802.838 0 802.838

AP148. De kwaliteit van de stedelijke basisscholen behouden. 2019140177

2019

X

AP149. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) op peil houden. 2019140179

2019

X

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 41



Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 Pagina  38 van 52

AP150. Streven naar een optimale huisvesting. 2019140181

2019

X

AP151. De expertise rond extra zorg voor bepaalde doelgroepen verder benutten. 2019140183

2019

X

PBD27. Kunstonderwijs. 2019140027

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 8.718 9.985 0 4.050

I 115.517 0 35.168 0

A 0 0 0 0

Totaal 124.235 9.985 35.168 4050

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 0 3.693 2.414 3.793 0 13.500

I 44.207 0 44.420 0 46.060 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 44.207 3.693 46.834 3.793 46.060 13.500

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 0 0 0 13.500 0 13.500

I 631.541 -487.482 144.059 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 631.541 -487.482 144.059 13.500 0 13.500
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AP152. Actief oplossingen zoeken voor infrastructurele problemen. 2019140185

2019

X

AP153. Synergieën uitwerken tussen academies en andere instellingen. 2019140187

2019

X

AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen. 2019140189

2019

X

PBD28. Kinderopvang 2019140028

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 2.000 0 2.100 0

I 27.328 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 29.328 0 2.100 0

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 1.018 0 14.143 0 18.655 2.400

I 48.137 0 45.077 0 149.735 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 49.155 0 59.220 0 168.390 2.400
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2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 26.970 0 26.970 2.400 0 2.400

I 3.441.137 -2.207.863 1.233.274 433.900 0 433.900

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 3.468.107 -2.207.863 1.260.244 436.300 0 436.300

AP155. De regierol van het stadsbestuur inzake kinderopvang versterken. 2019140197

2019

X

AP156. De dagopvang voor baby's en peuters uitbouwen volgens behoefte. 2019140198

2019

X

AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren. 2019140199

2019

X

AP158. Een aantrekkelijk aanbod voor vakantieopvang voorzien. 2019140200

2019

X

PBD29. Opvoedingsondersteuning. 2019140029
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 99.267 98.677 131.424 152.689

I 7.535 0 5.788 0

A 0 0 0 0

Totaal 106.801 98.677 137.212 152689

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 161.684 200.568 121.227 190.080 141.231 158.345

I 5.358 0 5.581 0 9.064 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 167.041 200.568 126.808 190.080 150.295 158.345

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 141.231 -47.606 93.625 158.345 61.000 219.345

I 26.174 -7.919 18.255 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 167.405 -55.525 111.880 158.345 61.000 219.345

AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning. 2019140201

2019

X

AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen. 2019140202

2019

X
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AP161. De speel-o-theek ondersteunen. 2019140204

2019

X

PBD30. Preventie en gezondheid. 2019140030

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 69.848 25.631 71.949 8.754

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 69.848 25.631 71.949 8754

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 102.186 7.416 100.064 9.405 127.200 3.500

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 102.186 7.416 100.064 9.405 127.200 3.500

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 127.700 -1.000 126.700 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 127.700 -1.000 126.700 0 0 0

AP162. Een lokaal gezondheidsbeleid uitwerken in overleg met externe partners. 2019140225

2019

X
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AP163. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg verhogen. 2019140226

2019

X

AP164. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. 2019140227

2019

X

PBD31. Inburgering als stap naar integratie. 2019140031

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 57.451 51.457 56.919 50.000

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 57.451 51.457 56.919 50000

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 86.600 79.006 104.292 150.000 104.000 100.000

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 86.600 79.006 104.292 150.000 104.000 100.000

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 104.000 -4.000 100.000 8.397 0 8.397

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 104.000 -4.000 100.000 8.397 0 8.397
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AP165. Inzetten op de verhoging van de kennis van het Nederlands. 2019140228

2019

X

AP166. Bijzondere aandacht besteden aan anderstalige kinderen. 2019140229

2019

X

AP168. Aan de mobiliteit van nieuwkomers werken. 2019140231

2019

X

AP169. Samenlevingsproblemen detecteren, bespreekbaar maken, oplossingen formuleren, probleemprev 2019140232

2019

X

AP170. Huwelijksmigratie in kaart brengen indien nodig sens.- en ontradingscamp. 2019140233

2019

X

AP171. Een sociaal beleid voeren dat gericht is op inburgering en activering. 2019140234

2019

X

AP172. Inzetten op beleidsparticipatie. 2019140235

2019

X

PBD32. Senioren. 2019140032
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 45.336 7.506 77.508 8.574

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 45.336 7.506 77.508 8574

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 74.441 9.146 100.251 12.443 117.549 10.825

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 74.441 9.146 100.251 12.443 117.549 10.825

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 118.072 -1.000 117.072 11.041 0 11.041

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 118.072 -1.000 117.072 11.041 0 11.041

AP173. Ouderenvriendelijke checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie implementeren. 2019140236

2019

X

AP174. Specifieke acties opzetten om van leeftijdsvriendelijkheid een beleidsthema te maken. 2019140237

2019

X
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AP175. De rol van de stad als Dementievriendelijke Gemeente opnemen. 2019140238

2019

X

AP176. Voorzieningen voor ouderen monitoren. 2019140239

2019

X

PBD33. Welzijn en armoedebestrijding. 2019140033

 
2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 726.959 166.335 719.638 164.093

I 0 0 0 0

A 0 0 0 0

Totaal 726.959 166.335 719.638 164093

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 772.300 188.638 791.171 234.452 945.500 245.835

I 0 0 0 0 112.648 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 772.300 188.638 791.171 234.452 1.058.148 245.835

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 855.121 -4.000 851.121 238.267 60.000 298.267

I 87.630 -40.000 47.630 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 942.751 -44.000 898.751 238.267 60.000 298.267
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AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid. 2019140240

2019

X

AP178. De sociale dienstverlening verbeteren. 2019140241

2019

X

AP179. Een coherent armoedebeleid voeren. 2019140242

2019

X

AP180. De vrijwilligerswerking ondersteunen. 2019140243

2019

X

AP181. De sociale cohesie bevorderen. 2019140244

2019

X

AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren. 2019140245

2019

X

PBD34. Samenwerking met OCMW. 2019140034
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 16.530.610 500.000 17.036.823 500.000

I 123.950 0 123.950 0

A 0 0 0 0

Totaal 16.654.560 500.000 17.160.773 500000

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 16.795.302 509.390 16.749.333 500.000 17.288.189 500.000

I 4.653.950 0 2.063.950 0 123.950 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 21.449.252 509.390 18.813.283 500.000 17.412.139 500.000

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 17.654.977 14.000 17.668.977 500.000 0 500.000

I 123.950 0 123.950 4.639.215 0 4.639.215

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 17.778.927 14.000 17.792.927 5.139.215 0 5.139.215

AP184. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën. 2019140247

2019

X

AP185. Synergie opzetten tussen stad en OCMW als hefboom voor meer efficiëntie en rationalisering. 2019140248

2019

X

NPBD01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2019140035
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 12.742.675 44.554.754 40.556.400 56.311.867

I 2.423.915 82.482 17.725.903 15262306

A 0 90.792 0 230959

Totaal 15.166.590 44.728.027 58.282.303 71805132

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 35.464.226 52.319.415 36.627.929 51.521.348 43.519.880 51.731.722

I 6.067.971 21.448 3.945.243 184.686 5.054.141 1.040.068

A 0 93.958 0 163.792 0 366.125

Totaal 41.532.197 52.434.821 40.573.172 51.869.825 48.574.021 53.137.914

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 41.936.586 -406.021 41.530.565 52.536.612 344.959 52.881.571

I 7.787.099 -143.187 7.643.911 159.522 147.194 306.716

A 0 0 0 199.542 1.112 200.654

Totaal 49.723.685 -549.208 49.174.476 52.895.676 493.265 53.388.941

APR01. Algemeen beleid en veiligheid regulier beleid. 2019140205

2019

X

NPBD02. Ruimte, milieu en economie regulier beleid. 2019140036
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 16.209.159 4.644.412 16.633.716 5.404.549

I 2.052.926 152.868 2.665.992 4792

A 0 0 0 0

Totaal 18.262.086 4.797.280 19.299.707 5409341

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 17.028.006 5.650.223 17.355.708 5.824.315 18.893.914 5.822.971

I 155.511 152.000 535.164 0 596.623 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 17.183.517 5.802.223 17.890.872 5.824.315 19.490.537 5.822.971

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 18.893.490 -60.895 18.832.595 5.941.400 17.500 5.958.900

I 2.460.782 -1.395.138 1.065.644 652.340 -475.000 177.340

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 21.354.272 -1.456.033 19.898.240 6.593.740 -457.500 6.136.240

APR02 Ruimte, milieu en economie regulier beleid 2019140206

2019

X

NPBD03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2019140037
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 20.913.452 12.633.936 20.424.765 13.052.433

I 546.567 0 815.192 9956

A 0 0 0 0

Totaal 21.460.020 12.633.936 21.239.957 13062389

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 20.716.662 11.989.275 20.329.108 11.650.267 21.051.288 12.085.637

I 319.750 22.043 1.154.869 0 328.665 338.800

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 21.036.412 12.011.318 21.483.977 11.650.267 21.379.953 12.424.437

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 21.459.432 -40.600 21.418.832 12.245.220 -51.500 12.193.720

I 2.014.820 -68.207 1.946.613 84.700 0 84.700

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 23.474.252 -108.807 23.365.445 12.329.920 -51.500 12.278.420

APR03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid. 2019140207

2019

X

NPBD04. Welzijn regulier beleid. 2019140038
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2014 2015

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening

E 25.708.379 4.673.656 6.692.681 4.551.191

I 35.027 0 1.146 0

A 0 0 0 0

Totaal 25.743.407 4.673.656 6.693.827 4551191

 
2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Jaarrekening Jaarrekening Budget

E 6.945.774 4.108.886 7.567.497 4.142.727 8.310.610 3.982.855

I 29.048 0 34.932 0 156.570 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 6.974.822 4.108.886 7.602.429 4.142.727 8.467.180 3.982.855

 
2019

Uitgaven Ontvangsten
Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

Vorig 
krediet

Wijziging Nieuw 
krediet

E 8.514.012 -19.000 8.495.012 4.196.681 119.200 4.315.881

I 78.158 -17.625 60.533 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 8.592.170 -36.625 8.555.545 4.196.681 119.200 4.315.881

APR04. Welzijn regulier beleid. 2019140208

2019

X
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Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
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2014 - 2021
2019006542
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Jaarrekening 2014
Uitgaven Ontvangsten Saldo

1. Algemeen beleid en veiligheid 44.334.482 10.828.675 -33.505.808

Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.340.767 2.225.820 -10.114.947

Exploitatie 11.791.870 1.714.820 -10.077.050

Investering 548.897 511.000 -37.897

Andere 0 0 0

Overig beleid 31.993.716 8.602.855 -23.390.861

Exploitatie 29.614.330 8.520.373 -21.093.957

Investering 2.379.386 82.482 -2.296.904

Andere 0 0 0

0. Algemene financiering 12.894.946 88.897.938 76.002.992

Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.015.285 53.605.297 41.590.011

Exploitatie 3.719.284 53.605.297 49.886.012

Investering 0 0 0

Andere 8.296.001 0 -8.296.001

Overig beleid 879.660 35.292.641 34.412.981

Exploitatie 879.586 35.201.850 34.322.264

Investering 75 0 -75

Andere 0 90.792 90.792

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 25.558.608 13.356.377 -12.202.231

Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.657.235 502.080 -3.155.156

Exploitatie 2.031.400 448.321 -1.583.079

Investering 1.625.836 53.759 -1.572.076

Andere 0 0 0

Overig beleid 21.901.373 12.854.297 -9.047.075

Exploitatie 21.325.849 12.854.297 -8.471.551

Investering 575.524 0 -575.524

Andere 0 0 0
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Jaarrekening 2014
Uitgaven Ontvangsten Saldo

2. Ruimte, milieu en economie 28.680.631 6.616.447 -22.064.184

Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.522.935 1.516.417 -8.006.518

Exploitatie 2.115.869 88.785 -2.027.084

Investering 7.407.065 1.427.631 -5.979.434

Andere 0 0 0

Overig beleid 19.157.697 5.100.031 -14.057.666

Exploitatie 17.102.235 4.947.162 -12.155.072

Investering 2.055.462 152.868 -1.902.594

Andere 0 0 0

4. Welzijn 24.777.871 5.450.270 -19.327.600

Prioritaire beleidsdoelstellingen 18.078.214 467.195 -17.611.019

Exploitatie 17.816.691 467.195 -17.349.497

Investering 261.523 0 -261.523

Andere 0 0 0

Overig beleid 6.699.657 4.983.076 -1.716.581

Exploitatie 6.651.667 4.983.076 -1.668.591

Investering 47.990 0 -47.990

Andere 0 0 0

Totalen 136.246.538 125.149.707 -11.096.830

Exploitatie 113.048.780 122.831.175 9.782.395

Investering 14.901.757 2.227.740 -12.674.016

Andere 8.296.001 90.792 -8.205.209

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 59



Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 20-mei-2019 14:34

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2021 Pagina  4 van 13

Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

1. Algemeen beleid en veiligheid 62.605.861 8.717.758 -53.888.103 64.202.009 5.437.577 -58.764.433

Prioritaire beleidsdoelstellingen 31.023.434 2.245.456 -28.777.978 30.056.756 1.879.998 -28.176.758

Exploitatie 29.281.232 1.377.041 -27.904.191 29.416.604 1.429.998 -27.986.605

Investering 1.742.202 868.415 -873.787 640.152 450.000 -190.152

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 31.582.427 6.472.302 -25.110.125 34.145.253 3.557.578 -30.587.675

Exploitatie 29.265.385 6.418.417 -22.846.968 31.598.991 3.536.131 -28.062.861

Investering 2.317.042 53.885 -2.263.157 2.546.262 21.448 -2.524.814

Andere 0 0 0 0 0 0

0. Algemene financiering 36.589.374 123.385.031 86.795.656 17.250.889 122.663.454 105.412.565

Prioritaire beleidsdoelstellingen 11.895.887 58.996.032 47.100.145 11.790.152 75.141.894 63.351.742

Exploitatie 3.433.775 48.971.861 45.538.086 3.173.518 64.641.894 61.468.376

Investering 0 0 0 0 0 0

Andere 8.462.112 10.024.171 1.562.059 8.616.634 10.500.000 1.883.366

Overig beleid 24.693.487 64.388.999 39.695.512 5.460.737 47.521.560 42.060.823

Exploitatie 9.305.571 48.949.619 39.644.049 2.037.472 47.427.601 45.390.129

Investering 15.387.917 15.208.420 -179.496 3.423.265 0 -3.423.265

Andere 0 230.959 230.959 0 93.958 93.958

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 25.533.255 13.785.018 -11.748.237 25.058.639 12.862.154 -12.196.485

Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.863.214 554.709 -3.308.505 3.518.299 740.924 -2.777.375

Exploitatie 2.009.795 346.508 -1.663.287 2.383.857 541.937 -1.841.920

Investering 1.853.419 208.202 -1.645.218 1.134.442 198.987 -935.455

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 21.670.041 13.230.308 -8.439.732 21.540.340 12.121.230 -9.419.110

Exploitatie 20.850.174 13.220.352 -7.629.822 21.158.194 12.099.187 -9.059.007

Investering 819.867 9.956 -809.910 382.146 22.043 -360.103

Andere 0 0 0 0 0 0
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Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

2. Ruimte, milieu en economie 31.415.171 12.937.072 -18.478.099 29.724.657 13.058.522 -16.666.135

Prioritaire beleidsdoelstellingen 10.608.025 7.011.807 -3.596.218 11.195.902 6.284.405 -4.911.497

Exploitatie 1.822.086 61.304 -1.760.782 2.133.413 123.666 -2.009.747

Investering 8.785.939 6.950.503 -1.835.436 9.062.489 6.160.739 -2.901.750

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 20.807.146 5.925.266 -14.881.881 18.528.755 6.774.117 -11.754.638

Exploitatie 18.132.524 5.920.474 -12.212.049 18.362.576 6.622.117 -11.740.458

Investering 2.674.623 4.792 -2.669.831 166.179 152.000 -14.179

Andere 0 0 0 0 0 0

4. Welzijn 8.329.901 5.358.133 -2.971.768 13.465.941 5.610.234 -7.855.707

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.567.208 546.955 -1.020.253 6.414.077 1.227.470 -5.186.607

Exploitatie 1.341.246 546.955 -794.291 1.705.208 1.227.470 -477.737

Investering 225.962 0 -225.962 4.708.870 0 -4.708.870

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 6.762.693 4.811.178 -1.951.515 7.051.864 4.382.763 -2.669.100

Exploitatie 6.753.909 4.811.178 -1.942.731 6.997.436 4.382.763 -2.614.672

Investering 8.784 0 -8.784 54.428 0 -54.428

Andere 0 0 0 0 0 0

Totalen 164.473.562 164.183.011 -290.551 149.702.135 159.631.940 9.929.805

Exploitatie 122.195.695 130.623.709 8.428.013 118.967.267 142.032.764 23.065.497

Investering 33.815.755 23.304.173 -10.511.582 22.118.234 7.005.217 -15.113.017

Andere 8.462.112 10.255.130 1.793.018 8.616.634 10.593.958 1.977.324
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Jaarrekening 2017 Budget 2018
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

1. Algemeen beleid en veiligheid 67.228.887 5.442.458 -61.786.430 73.284.805 5.215.448 -68.069.357

Prioritaire beleidsdoelstellingen 30.042.095 2.271.481 -27.770.614 31.378.232 1.562.778 -29.815.454

Exploitatie 29.565.142 1.552.481 -28.012.662 30.478.238 1.562.778 -28.915.461

Investering 476.952 719.000 242.048 899.994 0 -899.994

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 37.186.793 3.170.977 -34.015.816 41.906.573 3.652.670 -38.253.903

Exploitatie 33.607.008 2.986.291 -30.620.717 38.161.944 3.531.673 -34.630.271

Investering 3.579.785 184.686 -3.395.099 3.744.629 120.998 -3.623.632

Andere 0 0 0 0 0 0

0. Algemene financiering 13.575.942 116.978.186 103.402.244 16.078.567 128.658.309 112.579.742

Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.175.564 69.331.826 57.156.262 12.997.945 80.232.935 67.234.990

Exploitatie 3.042.621 61.081.826 58.039.205 2.894.114 63.457.048 60.562.935

Investering 0 0 0 0 0 0

Andere 9.132.943 8.250.000 -882.943 10.103.832 16.775.887 6.672.055

Overig beleid 1.400.378 47.646.360 46.245.982 3.080.622 48.425.374 45.344.752

Exploitatie 1.348.402 47.482.568 46.134.166 3.080.316 47.140.179 44.059.863

Investering 51.976 0 -51.976 306 919.070 918.764

Andere 0 163.792 163.792 0 366.125 366.125

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 26.510.219 12.198.391 -14.311.828 28.591.788 13.019.672 -15.572.116

Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.462.504 441.393 -4.021.111 6.929.922 460.140 -6.469.782

Exploitatie 2.866.068 433.378 -2.432.690 2.737.250 435.940 -2.301.310

Investering 1.596.436 8.015 -1.588.421 4.192.672 24.200 -4.168.472

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 22.047.715 11.756.998 -10.290.717 21.661.866 12.559.532 -9.102.334

Exploitatie 20.597.320 11.756.998 -8.840.322 21.205.239 12.220.732 -8.984.506

Investering 1.450.395 0 -1.450.395 456.628 338.800 -117.828

Andere 0 0 0 0 0 0
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Jaarrekening 2017 Budget 2018
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

2. Ruimte, milieu en economie 35.718.569 8.941.134 -26.777.435 39.997.000 9.820.802 -30.176.198

Prioritaire beleidsdoelstellingen 16.456.269 2.501.415 -13.954.854 17.306.733 3.376.436 -13.930.297

Exploitatie 2.239.803 122.281 -2.117.522 3.409.012 245.025 -3.163.987

Investering 14.216.466 2.379.134 -11.837.332 13.897.721 3.131.411 -10.766.310

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 19.262.300 6.439.719 -12.822.581 22.690.267 6.444.366 -16.245.901

Exploitatie 18.716.153 6.439.719 -12.276.434 20.915.356 6.444.366 -14.470.990

Investering 546.147 0 -546.147 1.774.911 0 -1.774.911

Andere 0 0 0 0 0 0

4. Welzijn 11.729.358 5.394.874 -6.334.484 11.596.880 4.905.140 -6.691.740

Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.076.095 921.793 -3.154.302 3.024.517 618.905 -2.405.612

Exploitatie 1.884.310 921.793 -962.517 2.566.279 618.905 -1.947.374

Investering 2.191.785 0 -2.191.785 458.238 0 -458.238

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 7.653.263 4.473.081 -3.180.182 8.572.363 4.286.235 -4.286.128

Exploitatie 7.611.359 4.473.081 -3.138.278 8.412.838 4.286.235 -4.126.603

Investering 41.903 0 -41.903 159.524 0 -159.524

Andere 0 0 0 0 0 0

Totalen 154.762.975 148.955.042 -5.807.932 169.549.040 161.619.371 -7.929.669

Exploitatie 121.478.185 137.250.416 15.772.230 133.860.585 139.942.881 6.082.296

Investering 24.151.846 3.290.835 -20.861.011 25.584.623 4.534.478 -21.050.145

Andere 9.132.943 8.413.792 -719.151 10.103.832 17.142.012 7.038.180
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Budget 2019
Uitgaven Ontvangsten Saldo

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

1. Algemeen beleid en veiligheid 85.898.440 -24.355.854 61.542.586 5.040.554 63.052 5.103.606 -56.438.980

Prioritaire beleidsdoelstellingen 43.785.688 -24.526.842 19.258.846 1.625.778 -110.448 1.515.330 -17.743.516

Exploitatie 31.203.023 -17.279.177 13.923.846 1.562.778 -110.448 1.452.330 -12.471.516

Investering 12.582.665 -7.247.665 5.335.000 63.000 0 63.000 -5.272.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 42.112.751 170.988 42.283.740 3.414.776 173.500 3.588.276 -38.695.464

Exploitatie 37.372.265 -229.907 37.142.358 3.258.059 23.500 3.281.559 -33.860.799

Investering 4.740.486 400.895 5.141.382 156.716 150.000 306.716 -4.834.666

Andere 0 0 0 0 0 0 0

0. Algemene financiering 16.449.912 -375.358 16.074.553 147.659.926 -11.789.745 135.870.181 119.795.628

Prioritaire beleidsdoelstellingen 13.911.871 -374.518 13.537.353 99.249.152 -12.065.510 87.183.642 73.646.288

Exploitatie 3.329.604 0 3.329.604 66.786.721 -513.372 66.273.349 62.943.745

Investering 416.483 -374.518 41.965 0 0 0 -41.965

Andere 10.165.784 0 10.165.784 32.462.431 -11.552.138 20.910.293 10.744.509

Overig beleid 2.538.041 -841 2.537.200 48.410.774 275.765 48.686.539 46.149.339

Exploitatie 2.358.171 0 2.358.171 48.208.426 277.459 48.485.885 46.127.714

Investering 179.870 -841 179.029 2.806 -2.806 0 -179.029

Andere 0 0 0 199.542 1.112 200.654 200.654

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 39.593.687 -3.809.637 35.784.050 16.527.709 37.100 16.564.809 -19.219.241

Prioritaire beleidsdoelstellingen 14.340.707 -3.647.602 10.693.106 4.060.971 94.600 4.155.571 -6.537.535

Exploitatie 2.644.740 76.950 2.721.690 427.731 94.600 522.331 -2.199.359

Investering 11.695.967 -3.724.552 7.971.416 3.633.240 0 3.633.240 -4.338.176

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 25.252.980 -162.035 25.090.945 12.466.738 -57.500 12.409.238 -12.681.707

Exploitatie 21.776.155 -68.600 21.707.555 12.382.038 -57.500 12.324.538 -9.383.017

Investering 3.476.825 -93.435 3.383.390 84.700 0 84.700 -3.298.690

Andere 0 0 0 0 0 0 0
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Budget 2019
Uitgaven Ontvangsten Saldo

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2. Ruimte, milieu en economie 49.946.772 -6.643.240 43.303.532 18.306.413 -1.383.300 16.923.113 -26.380.419

Prioritaire beleidsdoelstellingen 25.414.704 -4.542.893 20.871.812 11.047.843 -945.800 10.102.043 -10.769.768

Exploitatie 3.199.881 38.275 3.238.155 343.875 10.000 353.875 -2.884.281

Investering 22.214.824 -4.581.167 17.633.656 10.703.968 -955.800 9.748.168 -7.885.488

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 24.532.067 -2.100.347 22.431.720 7.258.570 -437.500 6.821.070 -15.610.651

Exploitatie 20.681.271 -195.209 20.486.062 6.574.708 37.500 6.612.208 -13.873.854

Investering 3.850.797 -1.905.138 1.945.658 683.862 -475.000 208.862 -1.736.797

Andere 0 0 0 0 0 0 0

4. Welzijn 14.785.275 14.817.160 29.602.434 10.199.436 320.200 10.519.636 -19.082.798

Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.070.944 14.875.600 20.946.544 5.702.755 171.000 5.873.755 -15.072.789

Exploitatie 2.263.704 17.249.731 19.513.435 629.640 171.000 800.640 -18.712.795

Investering 3.807.240 -2.374.131 1.433.109 5.073.115 0 5.073.115 3.640.006

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 8.714.330 -58.440 8.655.891 4.496.681 149.200 4.645.881 -4.010.010

Exploitatie 8.615.658 -32.800 8.582.858 4.496.681 149.200 4.645.881 -3.936.977

Investering 98.672 -25.640 73.033 0 0 0 -73.033

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 206.674.084 -20.366.928 186.307.156 197.734.038 -12.752.693 184.981.345 -1.325.811

Exploitatie 133.444.472 -440.737 133.003.735 144.670.658 81.939 144.752.597 11.748.862

Investering 63.063.829 -19.926.192 43.137.637 20.401.408 -1.283.606 19.117.801 -24.019.836

Andere 10.165.784 0 10.165.784 32.661.973 -11.551.026 21.110.947 10.945.163
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Budget 2020
Uitgaven Ontvangsten Saldo

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

1. Algemeen beleid en veiligheid 79.329.063 7.115.046 86.444.109 3.824.381 -91.948 3.732.433 -82.711.676

Prioritaire beleidsdoelstellingen 39.241.927 7.242.415 46.484.342 712.778 -110.448 602.330 -45.882.012

Exploitatie 32.071.927 -5.250 32.066.677 712.778 -110.448 602.330 -31.464.347

Investering 7.170.000 7.247.665 14.417.665 0 0 0 -14.417.665

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 40.087.136 -127.369 39.959.767 3.111.603 18.500 3.130.103 -36.829.663

Exploitatie 37.370.136 -327.369 37.042.767 3.095.303 18.500 3.113.803 -33.928.963

Investering 2.717.000 200.000 2.917.000 16.300 0 16.300 -2.900.700

Andere 0 0 0 0 0 0 0

0. Algemene financiering 14.528.334 276.626 14.804.960 131.284.942 18.670.360 149.955.302 135.150.342

Prioritaire beleidsdoelstellingen 13.288.713 276.626 13.565.339 80.779.112 18.380.079 99.159.191 85.593.852

Exploitatie 2.543.821 0 2.543.821 64.031.093 -401.972 63.629.121 61.085.299

Investering 0 276.626 276.626 0 0 0 -276.626

Andere 10.744.892 0 10.744.892 16.748.019 18.782.051 35.530.070 24.785.178

Overig beleid 1.239.621 0 1.239.621 50.505.830 290.281 50.796.111 49.556.490

Exploitatie 1.239.161 0 1.239.161 49.790.620 290.281 50.080.901 48.841.740

Investering 460 0 460 0 0 0 -460

Andere 0 0 0 715.211 0 715.211 715.211

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 26.146.112 3.689.545 29.835.657 13.146.884 -63.500 13.083.384 -16.752.273

Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.922.913 3.758.145 7.681.058 785.191 -6.000 779.191 -6.901.867

Exploitatie 2.273.913 -1.000 2.272.913 390.190 -6.000 384.190 -1.888.723

Investering 1.649.000 3.759.145 5.408.145 395.001 0 395.001 -5.013.144

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 22.223.199 -68.600 22.154.599 12.361.693 -57.500 12.304.193 -9.850.406

Exploitatie 21.889.699 -68.600 21.821.099 12.361.693 -57.500 12.304.193 -9.516.906

Investering 333.500 0 333.500 0 0 0 -333.500

Andere 0 0 0 0 0 0 0
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Budget 2020
Uitgaven Ontvangsten Saldo

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2. Ruimte, milieu en economie 34.252.175 6.703.452 40.955.627 11.720.273 1.809.100 13.529.373 -27.426.254

Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.079.890 4.993.431 17.073.321 4.213.466 1.299.600 5.513.066 -11.560.255

Exploitatie 2.868.352 -15.200 2.853.152 236.300 10.000 246.300 -2.606.852

Investering 9.211.538 5.008.631 14.220.169 3.977.166 1.289.600 5.266.766 -8.953.403

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 22.172.285 1.710.021 23.882.306 7.506.807 509.500 8.016.307 -15.865.999

Exploitatie 21.011.901 -180.700 20.831.201 6.708.376 34.500 6.742.876 -14.088.325

Investering 1.160.384 1.890.721 3.051.105 798.431 475.000 1.273.431 -1.777.674

Andere 0 0 0 0 0 0 0

4. Welzijn 12.179.117 2.130.007 14.309.124 4.876.764 306.000 5.182.764 -9.126.360

Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.299.638 2.187.807 5.487.445 380.083 171.000 551.083 -4.936.362

Exploitatie 2.032.603 -70.056 1.962.547 380.083 171.000 551.083 -1.411.464

Investering 1.267.035 2.257.863 3.524.898 0 0 0 -3.524.898

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 8.879.479 -57.800 8.821.679 4.496.681 135.000 4.631.681 -4.189.998

Exploitatie 8.853.479 -57.800 8.795.679 4.496.681 135.000 4.631.681 -4.163.998

Investering 26.000 0 26.000 0 0 0 -26.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 166.434.801 19.914.676 186.349.477 164.853.244 20.630.012 185.483.256 -866.221

Exploitatie 132.154.993 -725.975 131.429.018 142.203.117 83.361 142.286.478 10.857.460

Investering 23.534.917 20.640.651 44.175.568 5.186.898 1.764.600 6.951.498 -37.224.070

Andere 10.744.892 0 10.744.892 17.463.230 18.782.051 36.245.281 25.500.389
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Budget 2021
Uitgaven Ontvangsten Saldo

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

1. Algemeen beleid en veiligheid 73.128.357 -369.369 72.758.988 3.761.925 -91.948 3.669.977 -69.089.011

Prioritaire beleidsdoelstellingen 33.118.654 -5.250 33.113.404 712.778 -110.448 602.330 -32.511.074

Exploitatie 33.018.654 -5.250 33.013.404 712.778 -110.448 602.330 -32.411.074

Investering 100.000 0 100.000 0 0 0 -100.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 40.009.703 -364.119 39.645.584 3.049.147 18.500 3.067.647 -36.577.937

Exploitatie 37.807.703 -364.119 37.443.584 3.032.847 18.500 3.051.347 -34.392.237

Investering 2.202.000 0 2.202.000 16.300 0 16.300 -2.185.700

Andere 0 0 0 0 0 0 0

0. Algemene financiering 14.824.063 0 14.824.063 119.720.563 -102.180 119.618.383 104.794.320

Prioritaire beleidsdoelstellingen 13.511.437 0 13.511.437 68.286.622 -408.372 67.878.250 54.366.813

Exploitatie 2.377.337 0 2.377.337 64.901.865 -408.372 64.493.493 62.116.156

Investering 0 0 0 0 0 0 0

Andere 11.134.100 0 11.134.100 3.384.757 0 3.384.757 -7.749.343

Overig beleid 1.312.626 0 1.312.626 51.433.941 306.192 51.740.133 50.427.507

Exploitatie 1.312.156 0 1.312.156 51.326.205 306.192 51.632.397 50.320.241

Investering 470 0 470 0 0 0 -470

Andere 0 0 0 107.736 0 107.736 107.736

3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 24.595.508 -69.600 24.525.908 12.753.392 -63.500 12.689.892 -11.836.016

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.446.913 -1.000 2.445.913 390.191 -6.000 384.191 -2.061.722

Exploitatie 2.273.913 -1.000 2.272.913 390.190 -6.000 384.190 -1.888.723

Investering 173.000 0 173.000 1 0 1 -172.999

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 22.148.595 -68.600 22.079.995 12.363.201 -57.500 12.305.701 -9.774.294

Exploitatie 21.855.095 -68.600 21.786.495 12.363.201 -57.500 12.305.701 -9.480.794

Investering 293.500 0 293.500 0 0 0 -293.500

Andere 0 0 0 0 0 0 0
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Budget 2021
Uitgaven Ontvangsten Saldo

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2. Ruimte, milieu en economie 25.917.192 -212.300 25.704.892 7.166.030 44.500 7.210.530 -18.494.362

Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.545.696 -31.600 4.514.096 323.482 10.000 333.482 -4.180.614

Exploitatie 2.720.076 -31.600 2.688.476 158.300 10.000 168.300 -2.520.176

Investering 1.825.620 0 1.825.620 165.182 0 165.182 -1.660.438

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 21.371.496 -180.700 21.190.796 6.842.548 34.500 6.877.048 -14.313.748

Exploitatie 21.079.296 -180.700 20.898.596 6.842.548 34.500 6.877.048 -14.021.548

Investering 292.200 0 292.200 0 0 0 -292.200

Andere 0 0 0 0 0 0 0

4. Welzijn 11.175.025 -127.856 11.047.169 4.876.764 306.000 5.182.764 -5.864.405

Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.167.597 -70.056 2.097.541 380.083 171.000 551.083 -1.546.458

Exploitatie 2.009.147 -70.056 1.939.091 380.083 171.000 551.083 -1.388.008

Investering 158.450 0 158.450 0 0 0 -158.450

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 9.007.428 -57.800 8.949.628 4.496.681 135.000 4.631.681 -4.317.947

Exploitatie 8.986.428 -57.800 8.928.628 4.496.681 135.000 4.631.681 -4.296.947

Investering 21.000 0 21.000 0 0 0 -21.000

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 149.640.145 -779.125 148.861.020 148.278.674 92.872 148.371.546 -489.474

Exploitatie 133.439.805 -779.125 132.660.680 144.604.698 92.872 144.697.570 12.036.890

Investering 5.066.240 0 5.066.240 181.483 0 181.483 -4.884.757

Andere 11.134.100 0 11.134.100 3.492.493 0 3.492.493 -7.641.607
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RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

9.782.395

113.048.780

122.831.175

53.525.073

0

0

69.306.103

-12.674.016

14.901.757

2.227.740

-8.205.209

8.296.001

8.228.814

8.228.814

0

67.187

0

90.792

0

90.792

90.792

0

0

-11.096.830

48.681.593

37.584.762

0

0

0

0

37.584.762

8.428.013

122.195.695

130.623.709

48.979.689

0

0

81.644.019

-10.511.582

33.815.755

23.304.173

1.793.018

8.462.112

8.462.112

8.462.112

0

0

0

10.255.130

10.024.171

230.959

230.959

0

0

-290.551

37.584.762

37.294.211

530.000

0

530.000

0

36.764.211

23.065.497

118.967.267

142.032.764

61.482.699

0

0

80.550.066

-15.113.017

22.118.234

7.005.217

1.977.324

8.616.634

8.616.634

8.616.634

0

0

0

10.593.958

10.500.000

93.958

93.958

0

0

9.929.805

37.294.211

47.224.016

300.000

300.000

0

0

46.924.016

15.772.230

121.478.185

137.250.416

57.832.129

0

0

79.418.286

-20.861.011

24.151.846

3.290.835

-719.151

9.132.943

9.132.943

9.132.943

0

0

0

8.413.792

8.250.000

163.792

163.792

0

0

-5.807.932

47.224.016

41.416.084

300.000

300.000

0

0

41.116.084

6.082.296

133.860.585

139.942.881

59.929.456

0

0

80.013.425

-21.050.145

25.584.623

4.534.478

7.038.180

10.103.832

9.695.082

9.695.082

0

408.750

0

17.142.012

16.775.887

366.125

366.125

0

0

-7.929.669

41.416.084

33.486.415

0

0

0

0

33.486.415
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AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden
1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

1.644.373

13.210.873

122.831.175

109.620.302

113.048.780

3.428.478

3.428.478

0

11.566.500

8.138.022

8.228.814

90.792

3.428.478

3.428.478

0

196.860

11.624.005

130.623.709

118.999.703

122.195.695

3.195.992

3.195.992

0

11.427.145

8.231.153

8.462.112

230.959

3.195.992

3.195.992

0

14.542.822

25.987.963

142.032.764

116.044.802

118.967.267

2.922.465

2.922.465

0

11.445.141

8.522.676

8.616.634

93.958

2.922.465

2.922.465

0

6.803.079

18.467.492

137.250.416

118.782.923

121.478.185

2.695.262

2.695.262

0

11.664.414

8.969.151

9.132.943

163.792

2.695.262

2.695.262

0

-3.246.661

8.626.965

139.942.881

131.315.916

133.860.585

2.544.669

2.544.669

0

11.873.626

9.328.957

9.695.082

366.125

2.544.669

2.544.669

0
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RESULTAAT OP KASBASIS 2019 2020

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

11.226.186

133.444.472

144.670.658

60.004.129

0

0

84.666.529

-42.662.421

63.063.829

20.401.408

22.496.189

10.165.784

9.765.784

9.765.784

0

400.000

0

32.661.973

32.462.431

199.542

199.542

0

0

-8.940.047

26.395.968

17.455.921

300.000

300.000

0

0

17.155.921

522.676

-440.737

81.939

-1.000

0

0

82.939

18.642.585

-19.926.192

-1.283.606

-11.551.026

0

0

0

0

0

0

-11.551.026

-11.552.138

1.112

1.112

0

0

7.614.235

5.373.565

12.987.800

0

0

0

0

12.987.800

11.748.862

133.003.735

144.752.597

60.003.129

0

0

84.749.468

-24.019.836

43.137.637

19.117.801

10.945.163

10.165.784

9.765.784

9.765.784

0

400.000

0

21.110.947

20.910.293

200.654

200.654

0

0

-1.325.811

31.769.533

30.443.722

300.000

300.000

0

0

30.143.722

10.048.124

132.154.993

142.203.117

60.618.501

0

0

81.584.616

-18.348.019

23.534.917

5.186.898

6.718.338

10.744.892

10.744.892

10.744.892

0

0

0

17.463.230

16.748.019

715.211

715.211

0

0

-1.581.556

30.443.722

28.862.165

300.000

300.000

0

0

28.562.165

809.336

-725.975

83.361

110.400

0

0

-27.039

-18.876.051

20.640.651

1.764.600

18.782.051

0

0

0

0

0

0

18.782.051

18.782.051

0

0

0

0

715.336

0

715.336

0

0

0

0

715.336

10.857.460

131.429.018

142.286.478

60.728.901

0

0

81.557.577

-37.224.070

44.175.568

6.951.498

25.500.389

10.744.892

10.744.892

10.744.892

0

0

0

36.245.281

35.530.070

715.211

715.211

0

0

-866.221

30.443.722

29.577.501

300.000

300.000

0

0

29.277.501
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AUTOFINANCIERINGSMARGE 2019 2020

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden
1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

1.659.944

13.429.065

144.670.658

131.241.592

133.444.472

2.202.879

2.202.879

0

11.769.122

9.566.242

9.765.784

199.542

2.202.879

2.202.879

0

523.788

522.676

81.939

-440.737

-440.737

0

0

0

-1.112

-1.112

0

1.112

0

0

0

2.183.732

13.951.741

144.752.597

130.800.855

133.003.735

2.202.879

2.202.879

0

11.768.010

9.565.130

9.765.784

200.654

2.202.879

2.202.879

0

18.443

12.225.221

142.203.117

129.977.896

132.154.993

2.177.096

2.177.096

0

12.206.777

10.029.681

10.744.892

715.211

2.177.096

2.177.096

0

809.336

809.336

83.361

-725.975

-725.975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827.779

13.034.557

142.286.478

129.251.921

131.429.018

2.177.096

2.177.096

0

12.206.777

10.029.681

10.744.892

715.211

2.177.096

2.177.096

0
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RESULTAAT OP KASBASIS 2021

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

11.164.893

133.439.805

144.604.698

61.489.273

0

0

83.115.425

-4.884.757

5.066.240

181.483

-7.641.607

11.134.100

11.134.100

11.134.100

0

0

0

3.492.493

3.384.757

107.736

107.736

0

0

-1.361.471

29.577.501

28.216.030

300.000

300.000

0

0

27.916.030

871.997

-779.125

92.872

104.000

0

0

-11.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

871.997

0

871.997

0

0

0

0

871.997

12.036.890

132.660.680

144.697.570

61.593.273

0

0

83.104.297

-4.884.757

5.066.240

181.483

-7.641.607

11.134.100

11.134.100

11.134.100

0

0

0

3.492.493

3.384.757

107.736

107.736

0

0

-489.474

29.577.501

29.088.027

300.000

300.000

0

0

28.788.027
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AUTOFINANCIERINGSMARGE 2021

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden
1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

138.529

13.174.666

144.604.698

131.430.032

133.439.805

2.009.773

2.009.773

0

13.036.137

11.026.364

11.134.100

107.736

2.009.773

2.009.773

0

871.997

871.997

92.872

-779.125

-779.125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.010.526

14.046.663

144.697.570

130.650.907

132.660.680

2.009.773

2.009.773

0

13.036.137

11.026.364

11.134.100

107.736

2.009.773

2.009.773

0
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Sint-Niklaas

PBD01. Duurzaam financieel beheer en beleid voeren op korte en lange termijn. 2019140001

AP003. Strak investeringsbeleid voeren. Het stadsbestuur ambieert een globaal investeringsvolume van 45 miljoen EUR 
in de meerjarenplanning. Het stadsbestuur engageert zich om hiervoor jaarlijks 1,5 miljoen EUR vrij te maken voor 
investeringen met eigen middelen. Grotere investeringen worden gefinancierd met leningen, die worden opgenomen 
binnen de financiële draagkracht van de stad. In de periode 2016-2019 kan dit bedrag verder verminderd worden tot 1 
miljoen EUR, door per jaar 500.000 EUR aan te wenden die de verkoop van stadsgebouwen met zich meebrengt.

2019140004

Betalen van de intresten en aflossingen van de leningen. G 2019143257

O 2019/17330000/AFI/0040 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 2019144858

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 10.024.171 0 8.250.000 16.775.887
 

2019

Vorig krediet 32.462.431

Wijziging -11.552.138

Nieuw krediet 20.910.293

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing leningbedrag n.a.v. overdracht resterende investeringskredieten 2018 + budgetwijziging juni 2019 
+ doorschuif naar 2020.

Bedrag -11.552.138

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP005. Fiscale hervorming doorvoeren. Het stadbestuur streeft ernaar om de aanvullende belasting op de 
personenbelasting (8,5%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.325) niet te verhogen.
Het stadsbestuur ziet de start van de nieuwe bestuursperiode als een uitgelezen moment om de opportuniteit (actualiteit 
van de belasting, beleidsdoel van de belasting, duurzaamheidstoets¿) en hoogte (benchmark ten opzichte van Vlaamse 
gemiddelden¿) van alle andere gemeentelijke belastingen te evalueren en te onderzoeken welke wijzigingen of 
verschuivingen nuttig kunnen zijn. Het uitgangspunt bij de hervorming is een voor de burger en bedrijfswereld zo 
transparant en eenvoudig mogelijk systeem. 
Dergelijke hervorming houdt in dat van de algemene indexering van de contantbelastingen, kohierbelastingen en 
retributies ¿ die in het eerste jaar van de bestuursperiode wordt vastgelegd en 18 % zal bedragen ¿ kan afgeweken 
worden, mits het globaal effect van die indexering behouden blijft. 
Voor retributies is er, los van de aanpassing aan de index, zowel nood aan een meer realistische en billijke prijszetting 
(zodat de uitvoering ervan minstens budgetneutraal is), als aan een duidelijke reglementering die vastlegt in welk geval 
men welke tarieven toepast. Tevens onderzoeken we via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hoe 
we tot meer sociale fiscale rechtvaardigheid kunnen komen inzake de eenmansvennootschappen.
Alle bovenvermelde actieplannen zullen periodiek geëvalueerd worden en zonodig bijgesteld aan de wijzigende financiële 
en economische omstandigheden.

2019140006

Creëren van een voor de burger en de bedrijfswereld zo transparant en eenvoudig mogelijk systeem van gemeentebelastingen. G 2019143011

O 2019/73150000/AFI/0020 Belasting op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel burgerzaken/
Fiscale aangelegenheden

2019143717

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 108.043 171.657 176.474 163.473 150.000
 

2019

Vorig krediet 125.000

Wijziging 10.000

Nieuw krediet 135.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73180400/AFI/0020 Belastingen op de uitreiking van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen en administratieve stukken - deel 
verstrekken van informatie/Fiscale aangelegenheden

2019143723

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 164.830 173.931 196.720 203.360 155.000
 

2019

Vorig krediet 155.000

Wijziging 45.000

Nieuw krediet 200.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 45.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73311000/AFI/0020 Belasting op diverse dienstverlening op de stedelijke begraafplaatsen - deel begraving, asverstrooiing of bijzetting 
van een elders overleden niet-inwoner/Fiscale aangelegenheden

2019143725
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 17.606 18.893 15.000
 

2019

Vorig krediet 15.000

Wijziging 2.500

Nieuw krediet 17.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 2.500

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73400000/AFI/0020 Algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting/Fiscale aangelegenheden 2019143728

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 3.043.782 534.971 6.405.808 3.192.953 3.005.000
 

2019

Vorig krediet 3.005.000

Wijziging 235.000

Nieuw krediet 3.240.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 235.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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O 2019/73408000/AFI/0020 Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie/Fiscale aangelegenheden 2019143730

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 16.225 19.175 23.600 29.377 22.500
 

2019

Vorig krediet 22.500

Wijziging 7.500

Nieuw krediet 30.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 7.500

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73422000/AFI/0020 Belasting op reclameconstructies en uithangborden/Fiscale aangelegenheden 2019143732

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 126.675 102.860 219.190 162.980 185.000
 

2019

Vorig krediet 125.000

Wijziging 50.000

Nieuw krediet 175.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 50.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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O 2019/73424000/AFI/0020 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel reclamepanelen en -objecten/Fiscale 
aangelegenheden

2019143734

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 7.842 9.846 13.406 10.467 6.000
 

2019

Vorig krediet 6.000

Wijziging 4.000

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 4.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73424200/AFI/0020 Belasting op de verspreiding van niet geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten 2019160448

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 251.916 302.722 286.000
 

2019

Vorig krediet 286.000

Wijziging 5.000

Nieuw krediet 291.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73601000/AFI/0020 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel kermissen/Fiscale aangelegenheden 2019143738

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 43.339 49.396 45.604 45.866 45.000
 

2019

Vorig krediet 45.000

Wijziging 20.000

Nieuw krediet 65.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 20.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73611000/AFI/0020 Retributie op het parkeren/Fiscale aangelegenheden 2019143746

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 84



Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 2/1/2019 tot 21/6/2019 Pagina  9 van 222

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 1.379.724 1.661.290 2.069.508 1.793.855 2.390.000
 

2019

Vorig krediet 2.018.500

Wijziging -300.000

Nieuw krediet 1.718.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -300.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73700000/AFI/0020 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel werfzones/Fiscale aangelegenheden 2019143743

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 133.399 137.391 69.287 183.240 100.000
 

2019

Vorig krediet 100.000

Wijziging 60.000

Nieuw krediet 160.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 60.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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O 2019/73700100/AFI/0020 Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein - deel evenementen/Fiscale aangelegenheden 2019143744

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 29.055 34.381 35.614 0 25.000
 

2019

Vorig krediet 25.000

Wijziging 5.000

Nieuw krediet 30.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73740000/AFI/0020 Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand, onafgewerkt, verwaarloosd, 
bouwvallig, ongeschikt, onbewoonbaar of onveilig/Fiscale aangelegenheden

2019143747

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 283.030 230.620 855.207 1.136.706 850.000
 

2019

Vorig krediet 670.000

Wijziging 0

Nieuw krediet 670.000

PBD02. Werking stadsdiensten moderniseren en een stimulerend HR-beleid voeren. 2019140002
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AP009. Een integraal en stimulerend personeelsbeleid voeren. De stad bouwt verder aan een modern personeelsbeleid. De 
essentie van dit personeelsbeleid bestaat uit :
-	een efficiënt en effectief aanwervingsbeleid. De juiste m/v op de juiste plaats. Op basis van transparante procedures 
werft de stad personeel aan, met het juiste diploma en/of op basis van elders verworven competenties (EVC).
-	een beleid waardoor personeelsleden gemotiveerd zijn en blijven. Het stadsbestuur creëert hiervoor de juiste 
omgevingsfactoren, zoals ICT-ondersteuning, opleiding, huisvesting, een leeftijdsbewust personeelsbeleid, interne 
mobiliteit, passende verloning, een beleid afgestemd op bepaalde doelgroepen, ¿ zodat het personeel zijn job met 
arbeidsvreugde goed kan vervullen.
-	een goed evaluatiebeleid. Personeelsleden worden beoordeeld op basis van hun output, niet op basis van formalismen. De 
evaluatieprocedures die de afgelopen jaren gestart zijn, worden verder uitgewerkt. Dit impliceert o.a. het 
responsabiliseren van de leidinggevenden in het behalen van resultaten. Er worden concrete doelen gesteld per 
medewerker. Herhaaldelijk negatieve evaluaties leiden tot ontslag.

2019140010

Innen van gesco-subsidies G 2019160280

O 2019/74060100/AFI/0010 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van gesubsidieerd personeel (geco's)/Algemene 
overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

2019160441

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 657.372
 

2019

Vorig krediet 657.372

Wijziging -657.372

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018. (Is inbegrepen in subsidie Kind en Gezin)

Bedrag -657.372

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP012. Een duurzaam en rationeel gebouwenbeleid voeren. 
Het stadsbestuur heeft een heel aantal gebouwen en gronden in bezit. Die eigendommen moeten worden beheerd als een 
goede huisvader. Er wordt gestreefd naar een duurzaam en rationeel gebouwenbeleid en -beheer. Voor het aan- en 
verkoopbeleid, investeringen in en onderhoud van het stadspatrimonium wordt een langetermijnvisie ontwikkeld, uit te 
voeren binnen de financiële ruimte en rekening houdend met de criteria voor duurzaam bouwen. Het aantal gebouwen 
zal worden beperkt. Het stadsbestuur engageert zich tot de verkoop van stadsgebouwen, waarbij de verkoopsopbrengst 
wordt ondergebracht in een ¿gebouwenfonds¿ ter financiering van investeringen in andere stadsgebouwen. Op basis van 
de beschikbare gegevens rekent de stad hiervoor op een opbrengst van 2 miljoen EUR in de loop van de bestuursperiode.

2019140022

Reorganiseren infrastructuur techniekhuis i.f.v. de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten. G 2019141870

U 2019/22200007/ABV/0119/09 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019142082

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 347.955 59.400 471.675

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 5.863.410

Wijziging -5.338.410

Nieuw krediet 525.000

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -5.338.410

Soort wijziging Budgetwijziging

Uitvoeren energiezorgplan stadsgebouwen. G 2019170111

U 2019/22200007/ABV/0119/09 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019170153
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.090.000

Wijziging -380.000

Nieuw krediet 710.000

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -380.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD03. Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van digitale 
informatiesystemen.

2019140003

AP013. Dienstverlening in stadhuis en deelgemeenten verbeteren.
Indien het grote project voor het stadhuis niet haalbaar is, kan erover gedacht worden om in functie van de 
klantvriendelijkheid de onthaalfunctie te verplaatsen en verbeteren en de front-office van alle diensten op het gelijkvloers 
te brengen. Zo ontstaat er een dienstensupermarkt, op zijn minst van de niet-gespecialiseerde producten, en wordt voor 
de front-office het één-loketprincipe ingevoerd; de rest van de administratie werkt back-office. Op dat moment kan ook 
gedacht worden aan een aanpassing van de openingsuren: minder, maar meer op voor de bewoners interessante uren. 
In de deelgemeenten wordt de stedelijke basisdienstverlening gegarandeerd in functie van de behoefte. 
Bij de verdere uitwerking van dit actieplan wordt ook rekening gehouden met de beleidsopties die genomen zullen 
worden met betrekking tot de samenwerking tussen stad en OCMW.

2019140023

Realiseren van de stadswinkel en een nieuw stadsarchief op de site stadhuis. G 2019160276

U 2019/22200007/ABV/0119/09 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019160377
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 294.392 328.319

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 4.926.756

Wijziging -926.756

Nieuw krediet 4.000.000

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -926.756

Soort wijziging Budgetwijziging

AP016. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen. Een goede dienstverlening vormt de 
basis om de tevredenheid over de stad op te krikken. Naast de instrumenten om de tevredenheid aan te wakkeren (bv. 
nieuwe huisstijl, invoering stadspas, fonds voor stadspromotie) gaat het dan om het beter betrekken van de burger bij het 
beleid (bv. door gerichte en evenwichtige communicatie of door participatieprojecten).

2019140026

Stadspromotionele activiteiten ondersteunen met de middelen uit het fonds voor stadspromotie. G 2019140769

O 2019/74700900/ABV/0119/02 Overige diverse opbrengsten/Overige algemene diensten/Communicatie 2019140618

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 8.909 16.854 13.758 10.000

Ontvangsten 6.500 2.500 3.500 6.140 10.000
 

2019

Vorig krediet 10.000

Wijziging -4.000

Nieuw krediet 6.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -4.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD04. Een correcte dienstverlening uitbouwen voor burgerzaken, die tegemoet komt aan nieuwe tendensen. 2019140004

AP019. De begraafplaatsen aantrekkelijker maken als rustpunten en groene ruimtes in de stad. De begraafplaatsen 
worden verder ontwikkeld tot parkbegraafplaatsen: in eerste instantie Tereken, maar ook andere begraafplaatsen waar 
mogelijk. Op Heimolen wordt de natuur¬begraaf-plaats, als onderdeel van de parkbegraafplaats, verder uitgebouwd. 
Daarnaast moeten er voldoende rustpunten voorzien worden. Voor het groenonderhoud blijft de stad inzetten op een 
onderhoudsvriendelijke, pesticidenvrije aanpak. Het draagvlak hiervoor bij de bevolking moet vergroot worden. De 
communicatie naar de nabestaanden en de bevolking in het algemeen over de mogelijkheden van de begraafplaatsen kan 
beter, zowel wat bv. concessies betreft, maar ook over tentoonstellingen, voordrachten, funerair erfgoed. Dit moet meer 
gepromoot worden. Daarnaast willen we de gegevens van de mensen die begraven zijn op de begraafplaatsen digitaliseren 
en beter ontsluiten naar de bevolking. Om te voorkomen dat het funerair erfgoed verdwijnt, is het nodig om alle 
belangrijke graven te inventariseren.

2019140029

Columbaria bouwen. G 2019140120

U 2019/22000007/WEL/0990 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Begraafplaatsen 2019140059

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 95.208 677 70.476 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 100.349

Wijziging -100.349

Nieuw krediet 0
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Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -50.349

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -50.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Grafzerken herstellen of grafzerken met vervallen concessie verwijderen. G 2019140125

U 2019/22000007/WEL/0990 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Begraafplaatsen 2019140064

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 47.725 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 20.000

Wijziging -10.000

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Wandelpaden Tereken verharden. G 2019140743

U 2019/22000007/WEL/0990 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Begraafplaatsen 2019140596
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 8.000

Wijziging -8.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -8.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD05. De burgers en het middenveld actief betrekken bij het beleid door het verdiepen van bestaande en het creëren van 
nieuwe inspraakvormen.

2019140005

AP026. Laagdrempelige methodieken uitwerken om de niet-georganiseerde geïnteresseerde burger te betrekken.
Los van de georganiseerde inspraak is het ook van belang om de burger op individueel vlak te betrekken bij het beleid 
van de stad in de verschillende  sectoren (cultuur, jeugd, sport, welzijn¿). 
Kinderen mogen hierbij niet uit het oog verloren worden. In het kader van een kindvriendelijk beleid moeten 
methodieken ontwikkeld worden om ook hen bij het beleid te betrekken. De aanbevelingen uit het rapport over 
kindvriendelijke steden van de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) over Sint-Niklaas (2012) kunnen hierbij een 
leidraad zijn. 
Voor de burger in het algemeen geldt dat er proactief gehandeld moet worden en de kanalen die er zijn om moeilijk 
bereikbare groepen te bereiken, moeten ten volle benut worden. Eén van de methodes kan zijn om de stedelijke website 
interactiever te maken, met onder meer bevragingen.

2019140036

De stad biedt een forum voor de geïnteresseerde, niet georganiseerde burger teneinde over bepaalde thema's een bredere, 
kwaliteitsvollere inspraak te krijgen.

G 2019160103

U 2019/61410900/WEL/0909 Overige administratiekosten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 2019160368
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 3.414 3.727 4.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 4.000

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 3.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD06. Een duurzaam en klimaatneutraal beleid uitdragen. 2019140006

AP027. Het Burgemeestersconvenant ondertekenen. Dit convenant (Convenant of Mayors) wordt door de Europese 
Commissie naar voor geschoven en werd al onderschreven door verschillende Vlaamse centrumsteden. Hiermee 
engageert de stad zich om de CO²-uitstoot tegen 2020 met meer dan 20% te reduceren op het volledige grondgebied. Dit is 
een eerste stap in het streven naar een klimaatneutrale stad tegen 2050. Eerst wordt een CO²-nulmeting uitgevoerd en 
wordt via een participatief traject een klimaatplan opgesteld met acties in de diverse sectoren (bouwen, energieproductie, 
mobiliteit, ruimtelijke ordening, participatie en duurzame aankopen).

2019140037

Uitbouwen en ondersteunen van klimaatlabo's voor bedrijven en klimaatcafés voor burgers in het kader van de opmaak en 
uitvoering van het lokaal klimaatactieplan.

G 2019142373

U 2019/61501550/RME/0390 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overige milieubescherming 2019142762
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 4.151 4.971 15.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 10.000

Wijziging -10.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Uitvoeren van de acties uit het klimaatactieplan binnen het kader van een breed participatief forum. G 2019150531

U 2019/61410900/RME/0390 Overige administratiekosten/Overige milieubescherming 2019160341

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 3.694 18.736 24.328

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 8.000

Wijziging 37.000

Nieuw krediet 45.000

Toelichting wijziging huidig jaar Verhoging krediet voor de overname van de rentelast van 2% voor leningdossiers van de Vlaamse 
energielening op het grondgebied van Sint-Niklaas.

Bedrag 37.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP028. Burgers en bedrijven sensibiliseren en stimuleren om duurzaam om te gaan met energie. Het stadsbestuur en het 
OCMW lanceren via de woonwinkel een energiebewustmakings¬campag¬ne. We onderzoeken of de energiesnoeiers 
verder ingezet kunnen worden om energiebesparen¬de maatregelen ingang te doen vinden. De diverse energiepremies 
worden gericht op de meest efficiënte energiebesparingen en moeten maximaal ten goede komen aan hen die deze het 
meest nodig hebben. Voor alle informatie en begeleiding over premies om woningen energiezui¬nig te bouwen en te 
renoveren kunnen huurders en eigenaars terecht in de woonwinkel.
Via stedenbouwkundige voorschriften wordt duurzaam bouwen gestimuleerd. De stad zet in op energiezuinige en 
ecologische wijken en verkavelingen en op BEN-kantoren (¿Bijna-Energie-Neutraal¿). De duurzaamheidsmeter dient als 
referentiekader voor nieuwbouwprojecten. 
Verduurzamen van bedrijfsterreinen kan door het verhogen van energie-efficiëntie, het sluiten van materiaalkringlopen 
(bv. water) en het aanleveren van groene stroom (bv. door warmtekrachtkoppeling). Er wordt proactief ingezet op 
windenergie door als stad, binnen de zones die door de provincie zijn afgebakend, zelf de gebieden aan te duiden waar 
opwekking mogelijk is. Coöperatieve participatie is hierbij een sterke meerwaarde.

2019140038

Verstrekken van duurzaam bouwadvies aan inwoners, bedrijven en verenigingen G 2019142375

U 2019/61350000/RME/0390 Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d./Overige milieubescherming 2019142764

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 3.679 3.711 5.746 2.078 4.800

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 4.800

Wijziging -1.800

Nieuw krediet 3.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.800

Soort wijziging Budgetwijziging
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Sensibiliseringsacties rond duurzame mobiliteit, zoals Met Belgerinkel naar de Winkel en Bike to Work. G 2019142381

U 2019/61501550/RME/0390 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overige milieubescherming 2019142769

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 1.550 2.796 330 1.821 5.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 5.500

Wijziging -500

Nieuw krediet 5.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -500

Soort wijziging Budgetwijziging

AP032. Een duurzaam afvalbeleid voeren. In alle gemeentelijke instellingen wordt afval gesorteerd. We streven naar 
afvalarme evenementen.
Bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA bepleiten we om voor de afvalophaling het diftar-principe toe te 
passen.

2019140042

Uitlenen van herbruikbare bekers. G 2019141850

U 2019/61501500/RME/0309 Overige technische kosten en materiaal - food/Overig afval- en materialenbeheer 2019142054
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 264 318 748 1.200

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.200

Wijziging -1.200

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.200

Soort wijziging Budgetwijziging

Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijke afvalstoffen. G 2019141949

O 2019/15000000/RME/0300 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Ophalen en verwerken van 
huishoudelijk afval

2019150648

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 32.186 0 0 52.078
 

2019

Vorig krediet 147.922

Wijziging 153.000

Nieuw krediet 300.922

Toelichting wijziging huidig jaar Aandeel van partners in plaatsing ondergrondse containers voor het Fabiolapark.

Bedrag 153.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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U 2019/23000000/RME/0300 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 2019143097

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 10.224 0 42.479

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 152.563

Wijziging 290.700

Nieuw krediet 443.263

Toelichting wijziging huidig jaar Voorzien van ondergrondse afvalcontainers aan het techniekhuis, De Klavers en Ter Beke.

Bedrag 61.200

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Plaatsen ondergrondse containers (restafval) voor het Fabiolapark (zie ook ingeschreven ontvangsten (aandeel 
van partners))

Bedrag 229.500

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/23000000/RME/0300 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 2019000108
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 52.078

Wijziging -52.078

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -52.078

Soort wijziging Budgetwijziging

Uitbreiden compostvloer en aanleggen TOP. G 2019150553

U 2019/22000007/RME/0300 Terreinen onbebouwd - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 2019150647

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 37.634 106.252 0 229.299

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 67.500

Wijziging -45.720

Nieuw krediet 21.780
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Toelichting wijziging huidig jaar Leveringen: tijdelijke opslagplaats (TOP): leveren en plaatsen van industriële, verplaatsbare opbouw weegbrug 
voor vrachtwagens (S.C. 10-12-2019 - punt 68) => aankoop weegbrug op MAR 23 (uitrusting) ipv MAR 22 
(terreinen onbebouwd)

Bedrag -45.720

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/23000000/RME/0300 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Ophalen en verwerken 
van huishoudelijk afval

U 2019/23000000/RME/0300 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 2019000187

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 974

Wijziging 69.034

Nieuw krediet 70.008

Toelichting wijziging huidig jaar Overheveling krediet van exploitatiebudget (actienummer 2019150338) naar investeringsbudget: Leveren van 
betonblokken voor het compartimenteren van compostfracties op de compostwerf-TOP (S.C. 20-05-2019)

Bedrag 23.314

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Leveringen: tijdelijke opslagplaats (TOP): leveren en plaatsen van industriële, verplaatsbare opbouw weegbrug 
voor vrachtwagens (S.C. 10-12-2019 - punt 68) => aankoop weegbrug op MAR 23 (uitrusting) ipv MAR 22 
(terreinen onbebouwd)

Bedrag 45.720

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/22000007/RME/0300 Terreinen onbebouwd - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Ophalen en 
verwerken van huishoudelijk afval
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PBD07. Een eigentijdse en toekomstgerichte invulling geven aan internationale en Europese samenwerking. 2019140007

AP033. Het draagvlak voor internationale samenwerking verbreden. Door in het kader van SOLIDAIR Sint-Niklaas te 
kiezen voor een jaarlijks wisselend thema kan de Noord-Zuidthematiek blijvend onder de aandacht worden gebracht. De 
inhoudelijke invulling van Villa Pace wordt versterkt, net als de inspanningen rond duurzame ontwikkeling en eerlijke 
handel, dit in samenwerking met het middenveld. Nieuwe doelgroepen kunnen de scholen en jeugdbewegingen zijn.

2019140043

In het kader van het verdiepen van de externe sensibilisering het project SOLIDAIR Sint-Niklaas verder uitwerken. G 2019140839

U 2019/61501500/ABV/0160/05 Overige technische kosten en materiaal - food/Hulp aan het buitenland/Sensibiliseringsacties 2019150437

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 1.553 2.325 1.847 3.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 3.000

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 2.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging

De Sint-Niklase bevolking sensibiliseren rond eerlijke handel en duurzame ontwikkeling. G 2019141293

U 2019/61501550/ABV/0160/05 Overige technische kosten en materiaal - non food/Hulp aan het buitenland/Sensibiliseringsacties 2019141326
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 1.837 3.761 606 1.821 2.000

Ontvangsten 3.458 12.000 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.000

Wijziging -500

Nieuw krediet 1.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -500

Soort wijziging Budgetwijziging

Het intern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken door regelmatige sensibilisering van de ambtenaren en het 
bestuur.

G 2019141294

U 2019/61501550/ABV/0160/05 Overige technische kosten en materiaal - non food/Hulp aan het buitenland/Sensibiliseringsacties 2019141327

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 125 446 579 1.000

Ontvangsten 0 1.000 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.000

Wijziging -825

Nieuw krediet 175

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -825

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP034. De bestaande initiatieven met lokale besturen uit het zuiden verdiepen.De stad zet in op de stedenband met 
Tambacounda en de samenwerking met Al-Hoceima. Het is de bedoeling deze banden inhoudelijk te verdiepen, 
overeenkomstig de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake ontwikkelingssamenwerking.

2019140044

Een regierol opnemen in de samenwerking met Al Hoceima en duurzame uitwisselingen tussen Marokkaanse en Sint-Niklase 
actoren aanmoedigen en faciliteren.

G 2019140842

U 2019/61501550/ABV/0150 Overige technische kosten en materiaal - non food/Internationale relaties 2019140660

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 208 0 0 2.747 3.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 3.000

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 2.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Capaciteitsopbouw van alle betrokken actoren inzake burgerlijke stand in Tambacounda verzekeren. G 2019141297

U 2019/61500100/ABV/0160/05 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/Hulp aan het buitenland/
Sensibiliseringsacties

2019141354
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 1.182 3.410 1.311 3.000

Ontvangsten 0 4.000 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 3.000

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 2.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP036. De Europese en vredesgedachte concreet vorm geven.
De Dag van Europa (9 mei), de Vlaamse Vredesweek (van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, tot 2 
oktober, de Internationale Dag voor de Geweldloosheid),  de Europese Dag van de Talen (26 september) en de herdenking 
van de Wapenstilstand (11 november) worden aangegrepen om de Europese en vredesgedachte in onze stad meer 
concreet gestalte te geven. De link tussen vrede, ontwikkeling en mensen- en volkerenrechten is daarbij een belangrijke 
leidraad. Villa Pace blijft hierin het belangrijkste evenement.

2019140046

De Vlaamse Vredesweek en themadagen zoals de Dag van Europa, de Internationale Dag van de Talen, Wapenstilstand... 
concreet inhoud geven om zowel intern als extern te sensibiliseren en te informeren over Europa en vrede.

G 2019140846

U 2019/61501550/ABV/0160/05 Overige technische kosten en materiaal - non food/Hulp aan het buitenland/Sensibiliseringsacties 2019140664

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 105



Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 2/1/2019 tot 21/6/2019 Pagina  30 van 222

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 1.307 761 1.101 1.250

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.250

Wijziging -875

Nieuw krediet 1.375

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -750

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -125

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD08. Bouwen aan een lokale samenleving waarin verscheidenheid een evidentie wordt en iedereen gelijke kansen krijgt. 2019140008

AP039. Het draagvlak vergroten voor de diversiteit van de samenleving.
Diversiteit moet zichtbaar gemaakt worden in de beeldvorming van de stad over de Sint-Niklazenaar, zodat elke burger 
zich daarin kan herkennen en zich thuisvoelt in onze stad. 
Elke burger moet toegang hebben tot de stedelijke dienstverlening en de informatie die hij of zij nodig heeft. Binnen elk 
beleidsdomein wordt rekening gehouden met de diverse doelgroepen.
De dienst samenleving wordt omgevormd tot een dienst diversiteit en helpt bij vragen rond diversiteit vanuit de eigen 
dienst of via anderen.

2019140049

Versterken actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders. G 2019000221

U 2019/61501550/WEL/0902 Overige technische kosten en materiaal - non food/Integratie van personen met vreemde herkomst 2019000137
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 14.190

Wijziging 25.810

Nieuw krediet 40.000

Toelichting wijziging huidig jaar Budget AMIF - Diversiteit in actie (integratiepact) (S.C. 19-3-2018 - punt 111)

Bedrag 25.810

Soort wijziging Budgetwijziging

AP040. Een algemeen beleid rond diversiteit voeren, maar met focus op een aantal specifieke doelgroepen.
Deze specifieke doelgroepen zijn:
-	Mannen en vrouwen. De stad blijft  inzetten op gelijke kansen hiervoor. In alle beleidsdomeinen is genderneutraliteit 
vanzelfsprekend. De emancipatieraad wordt verder ondersteund.
-	Senioren.
-	Holebi¿s en transgenders.
-	Personen met een beperking. Het beleidsplan voor personen met een beperking wordt geactualiseerd. Belangrijke 
thema¿s hierbij zijn het ondersteunen van verenigingen, voorzieningen voor personen met een beperking, mobiliteit  en 
integrale toegankelijkheid. 
-	Etnisch-culturele minderheden, met als specifieke groepen vluchtelingen en inburgeraars. Voor mensen zonder papieren 
zal de stad de toegang tot hun minimale rechten waarborgen, met name recht op onderwijs voor kinderen en recht op 
dringende medische hulp.

2019140050

Ondersteuning van vluchtelingen en garanderen van minimale rechten van mensen zonder papieren. G 2019141427

O 2019/74080800/WEL/0903 Andere bijdragen voor de werkingskosten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2019141510
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 4.810 4.603 100 15.000

Ontvangsten 47.105 39.254 91.957 237.886 72.000
 

2019

Vorig krediet 171.000

Wijziging 50.000

Nieuw krediet 221.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 50.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD09. In overleg met het centraal kerkbestuur een toekomstvisie ontwikkelen over de werking en het beheer van kerken en 
pastorijen.

2019140009

AP044. Een goede verstandhouding nastreven met de vertegenwoordigers van erediensten en levensbeschouwelijke 
overtuigingen.
Ook met vertegenwoordigers van andere (dan de katholieke) erkende erediensten en van andere levensbeschouwelijke 
overtuigingen streeft de stad een goede verstandhouding na. In deze context wordt de huidige manier van werken voor 
het offerfeest verdergezet.

2019140054

Het islamitisch offerfeest organiseren in samenwerking met de moslimgemeenschappen. G 2019140878

U 2019/61310000/WEL/0902 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici/Integratie van personen met 
vreemde herkomst

2019140759
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 2.069 0 0 0 2.550

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.550

Wijziging -2.550

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.550

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61501550/WEL/0902 Overige technische kosten en materiaal - non food/Integratie van personen met vreemde herkomst 2019140757

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 11.555 0 0 0 12.900

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 12.900

Wijziging -2.900

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.900

Soort wijziging Budgetwijziging
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PBD10. Risico's beperken door een preventief beleid en overlast doelgericht en consequent aanpakken. 2019140010

AP046. Een integraal veiligheids- en overlastbeleid uitbouwen. De verschillende actoren van het veiligheids- en 
overlastbeleid zijn de lokale politie, de brandweer, de dienst publieke veiligheid en de dienst gemeentelijke 
administratieve sancties (GAS). Hoewel de diensten op operationeel vlak goed samenwerken, is er ook nood om het beleid 
en de plannen op elkaar af te stemmen in functie van een integraal veiligheidsbeleid. Er wordt onderzocht of bv. diensten 
als publieke veiligheid kunnen ondergebracht worden bij de grotere veiligheidskorpsen of anders gecentrali¬seerd 
kunnen worden in een dienst integrale veiligheid. Die zou dan volgende taken kunnen hebben: 
-	het bewaken en verder uitwerken van het nood- en interventieplan;
-	de samenhang bewaken tussen de verschillende actoren die op het grondgebied van de stad rond veiligheid en overlast 
werken;
-	aandacht besteden aan preventie, de responsabilisering van de bevolking en de inzet van sociale media voor 
veiligheidsthema¿s;
-	aanpak van de drugsproblematiek.

2019140076

Uitvoering strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) cyclus 2014-2017 G 2019140351

O 2019/74070400/ABV/0400/03 Bijdragen van de Federale overheid voor de bezoldiging van ander personeel/Politiediensten/Preventie politie 2019143132

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 178.251 114.600 310.013 223.655 283.108
 

2019

Vorig krediet 283.108

Wijziging -33.000

Nieuw krediet 250.108

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -33.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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O 2019/74070800/ABV/0400/03 Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten/Politiediensten/Preventie politie 2019143131

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 12.448
 

2019

Vorig krediet 12.448

Wijziging -12.448

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -12.448

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74070800/ABV/0400/99 Bijdragen van de Federale overheid voor de werkingskosten/Politiediensten/Overige politiediensten 2019140453

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 147.868 395.993 357.222
 

2019

Vorig krediet 357.222

Wijziging -61.000

Nieuw krediet 296.222

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -61.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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PBD11. Verder werken aan stadsvernieuwing en de publieke ruimte aantrekkelijk inrichten en beheren. 2019140011

AP054. Geplande en nieuwe projecten opvolgen en realiseren.
Het stadsbestuur bepaalt welke elementen uit het beeldkwaliteitsplan Grote Markt worden gerealiseerd.
Geplande en nieuwe projecten worden voorbereid en opgevolgd. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
stadsinbreidingsprojecten (bv. VTS-site, Rollierssite, Lindenstraat, Waeslandia, Filteint, Houtwerf, Paterskerk), 
strategische stadsvernieuwingsprojecten (bv. Kokkelbeekplein, Hendrik Heymanplein, Zwijgershoek, Stationsomgeving 
Noord, Clementwijk, Academiesite, Campus Moeland, Fabiolaplein) en dorpskernontwikkeling (bv. Wallenhofwijk, 
Populierenwijk, Vleeshouwersstraat en Wijnveld) waarbij de klemtoon ligt op inbreiding, geen uitbreiding. Het gaat 
hierbij zowel over lopende als geplande projecten. In de voorbereiding van deze projecten zal de stad haar regierol 
maximaliseren en in de uitvoering zal de stad de samenwerking met andere actoren optimaliseren. 
Bij de realisatie van projecten moet er aandacht zijn voor sociale en duurzaamheidsindicatoren.

2019140084

Bebouwde terreinen ontwikkelen i.f.v. stadsontwikkeling. G 2019142891

U 2019/22200007/AFI/0010 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Algemene overdrachten tussen de verschillende 
bestuurlijke niveaus

2019180116

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 416.483

Wijziging -374.518

Nieuw krediet 41.965

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -276.626

Soort wijziging Budgetwijziging
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Toelichting wijziging huidig jaar Overzetten krediet naar ramingnummer 2019160339 (2 verschillende beleidsdomeinen) (gunning - S.C. 
4-3-2019 - punt 67)

Bedrag -97.891

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/22200007/RME/0610/99 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/
Gebiedsontwikkeling/Overige gebiedsontwikkeling

U 2019/22200007/RME/0610/99 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling/Overige 
gebiedsontwikkeling

2019160339

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 3.414.878

Wijziging -1.316.987

Nieuw krediet 2.097.891

Toelichting wijziging huidig jaar Overzetten krediet naar ramingnummer 2019160339 (2 verschillende beleidsdomeinen) (gunning - S.C. 
4-3-2019 - punt 67)

Bedrag 97.891

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/22200007/AFI/0010 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Algemene 
overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -1.414.878

Soort wijziging Budgetwijziging
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U 2019/22200007/RME/0610/99 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling/Overige 
gebiedsontwikkeling

2019143497

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 4.369 965.376 3.265 0 496.287

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.054.288

Wijziging -1.019.255

Nieuw krediet 35.033

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -1.019.255

Soort wijziging Budgetwijziging

Werkingskosten in functie van gebiedsontwikkeling G 2019143577

U 2019/61410900/RME/0610/99 Overige administratiekosten/Gebiedsontwikkeling/Overige gebiedsontwikkeling 2019144973

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 1.874 212 7.300 5.339 7.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 7.500

Wijziging -2.500

Nieuw krediet 5.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.500

Soort wijziging Budgetwijziging

AP052. Actief inzetten op stadsvernieuwing en hiertoe de gepaste hefbomen ontwikkelen.
Er zal in bijzondere mate ingezet worden op onder meer de bestrijding van leegstand, op inbreiding, renovatie en de 
realisatie van voldoende parking voor bewoners en bezoekers, met optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Er zal 
nagegaan worden via welke structuur deze stadsvernieuwing het best vorm kan krijgen. Dit zal samen bekeken worden 
met de toekomstige structuur van de grondregie. De middelen van de grondregie kunnen als ¿rollend fonds¿ aangewend 
worden. 
De richtlijnen voor parkeren voor bewoners bij nieuwbouw of inbreidingsprojecten dienen geëvalueerd te worden. 
Een bouwblokkenstudie onderzoekt de mogelijkheden inzake ontdichting en verdichting in de stadskern en het creëren 
van voetgangers- en fietsdoorsteken.

2019140082

Gronden bouwrijp maken m.b.t. saneringsprojecten. G 2019141301

U 2019/22000007/RME/0610/99 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling/Overige 
gebiedsontwikkeling

2019141341

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.250.000

Wijziging -750.000

Nieuw krediet 500.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -500.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -250.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Stadsprijs renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen uitreiken. G 2019141310

U 2019/61440200/RME/0600/99 Relatiegeschenken en prijzen/Ruimtelijke planning/Overige ruimtelijke planning 2019141362

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 6.000 4.000 4.000 6.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 6.000

Wijziging -1.500

Nieuw krediet 4.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.500

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD12. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen realiseren voor iedereen. 2019140012
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AP058. Zorgen voor een kwaliteitsvol woonbeleid op maat.
Wonen in de stad wordt aangemoedigd. Het stadsbestuur stimuleert verder het renoveren, ombouwen en herbestemmen 
van bestaande panden. Het woonbeleidsplan dient hiertoe als leidraad.
Er wordt gestreefd naar een gezonde sociale en leeftijdsmix in alle buurten. Om dat te verwezenlijken moeten de buurten 
leefbaar en aangepast zijn met voldoende groen, uitnodigende ontmoetingsplekken, speelmogelijkheden, obstakelvrije 
trajecten en voldoende parkeergelegenheid. 
De stad ijvert voor wonen op maat, met aandacht voor verschillende woon- en eigendoms¬vormen. Het bestuur zoekt mee 
naar formules die de alternatieve woonvormen eerder aanmoedigen dan bestraffen, eventueel in overleg met de Vlaamse 
en federale overheid.
De afgelopen jaren is de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) samenwerkings-verbanden gestart met 
een aantal sociale organisaties, zodat specifiek wordt ingezet op een aantal bijzondere doelgroepen. Er wordt onderzocht 
of het nieuw stedelijk toewijzingsreglement kan worden uitgebreid met andere kwetsbare doelgroepen. Dit reglement 
maakt het voor de SNMH al mogelijk om bepaalde woningen exclusief voor te behouden voor 70-plussers. Deze 
mogelijkheid moet worden aangegrepen om samen met het OCMW werk te maken van de bouw van bijkomende 
seniorenwoningen. In een wat ruimer perspectief creëert dit de kans om zich in te schrijven in het verhaal van de 
assistentiewoningen, door de bouw van sociale woningen in de buurt van zorgclusters.
De stad onderzoekt de toekomstmogelijkheden van de seniorenresidentie Kriekepitte.

2019140088

Voeren van een actief premiebeleid: stedelijke premie duurzaam renoveren, stedelijke premie wonen boven winkels, stedelijke 
premie duurzame woonvormen.

G 2019142045

U 2019/64900900/RME/0621 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Bestrijding van krotwoningen 2019160336

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 972 75.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 15.000

Wijziging 53.600

Nieuw krediet 68.600
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Toelichting wijziging huidig jaar Extra toelage SNMH voor opmaak van een toekomstvisie duurzaam bouwen en renoveren

Bedrag 53.600

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD13. Maatregelen nemen voor een integraal mobiliteitsbeleid, met als uitgangspunt het STOP-principe. 2019140013

AP062. Een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid ontwikkelen.
Om een coherent en breed gedragen mobiliteitsbeleid te realiseren worden volgende initiatieven genomen:
-	Het stadsbestuur actualiseert het mobiliteitsplan voor Sint-Niklaas en de deelgemeenten, met als startpunt de 
goedgekeurde verkenningsnota mobiliteit en rekening houdend met de geplande ruimtelijke ontwikkelingen. 
-	Het stadsbestuur onderzoekt hoe het zijn inwoners en middenveld (advies- en dorpsraden, wijkcomités, fietsersbond, 
lokale middenstand¿) beter kan betrekken bij het mobiliteitsbeleid en grote verkeersvraagstukken, bv. via een op te 
richten mobiliteitsraad. Dit past in een breder inspraak- en participatiekader voor de stad. 
-	Het stadsbestuur streeft naar een open communicatiebeleid met zijn inwoners: het kondigt wegenwerken ruim op tijd 
aan. Een kalender met de belangrijkste wegenwerken en de gevolgen voor het verkeer, ook het fietsverkeer, wordt 
regelmatig gedeeld met de bevolking en bijgesteld zodra er meer en preciezere informatie bekend is.
-	Het beleid bijsturen door oplossingsgericht te werken. Het intern verkeersoverleg moet enerzijds probleemoplossend 
blijven werken, maar anderzijds ook, op basis van voorgelegde dossiers, synthetiseren en adviezen formuleren om 
weerkerende problemen en onduidelijkheden te vermijden en de uniformiteit van beslissingen te garanderen.  
-	Bovenlokale coördinatie organiseren. Mobiliteit is immers niet alleen beperkt tot de grenzen van Sint-Niklaas. Een 
nauwe samenwerking met de buurgemeenten en gewestelijke overheid is nodig. Het stadsbestuur organiseert daartoe een 
regelmatig overleg op ambtelijk en politiek niveau. Het doel van dit overleg is om een overzicht van alle wegenwerken te 
krijgen en vervolgens voorstellen uit te werken van intergemeentelijke omrijroutes. Vanuit deze samenwerking, ook met 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas, zullen we trachten te wegen op de hogere overheden om de 
realisatie af te dwingen van enkele belangrijke infrastructuurprojecten.

2019140092

MOBER's (mobiliteitseffectenrapporten), mobiliteitstoesten en kleine verkeersstudies in functie van ruimtelijke en 
verkeerskundige projecten opmaken.

G 2019141547

U 2019/22500007/RME/0290/02 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering/Overige mobiliteit en verkeer/Verkeersveiligheid 
en -leefbaarheid

2019141652
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 7.206 0 25.861 21.860

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 56.104

Wijziging -36.104

Nieuw krediet 20.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -36.104

Soort wijziging Budgetwijziging

Uitwerken circulatieplan. G 2019170107

U 2019/21400007/RME/0290/02 Plannen en studies - in uitvoering/Overige mobiliteit en verkeer/Verkeersveiligheid en -leefbaarheid 2019170148

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 6.236

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 58.764

Wijziging -10.000

Nieuw krediet 48.764

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP063. Een vlotte doorstroming voorzien via ring en invalswegen.
We streven naar een gevoelige verbetering van de verkeersinfrastructuur rond de stadskern door het afwerken van de 
ruitstructuur rond Sint-Niklaas. Na de westelijke tangent (eind 2012) zijn de realisatie van de oostelijke tangent en het 
kruispunt Driekoningen de absolute prioriteiten voor een doeltreffend mobiliteitsbeleid. Bij het Vlaams Gewest moet 
aangedrongen worden deze erg belangrijke dossiers te bespoedigen.
De stad moet streven naar een vlotte verkeersdoorstroming op een aantal invalswegen die rond de stadsruit worden 
uitgebouwd, met aandacht voor het comfort en de veiligheid van de zachte weggebruikers. Waar deze invalswegen het 
stadscentrum raken, worden er best mobiliteitsknooppunten ingericht (met bv. parkings, bushaltes of 
fietsverzamelplaatsen), die visueel als ¿poorten¿ tot het stadscentrum kenbaar worden gemaakt. 
Autobestuurders moeten van op de ring en liefst nog eerder van op de invalswegen een duidelijk beeld krijgen van hoe ze 
door een duidelijke bewegwijzering ter bestemming kunnen komen.
Voor vrachtwagenbestuurders onderzoekt het stadsbestuur samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
(POM) Oost-Vlaanderen of het een duidelijkere bewegwijzering naar de industrieparken kan plaatsen. De stad streeft 
tegelijkertijd naar een betere samenwerking met GPS-operatoren, zodat de bewegwijzering en de GPS-systemen beter op 
elkaar afgestemd kunnen worden.

2019140093

Verplaatsen propaangasvulstation in het Europark-Zuid n.a.v. aanleg oostelijke tangent. G 2019141892

U 2019/22200007/RME/0610/99 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling/Overige 
gebiedsontwikkeling

2019142160

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 150.000

Wijziging -150.000

Nieuw krediet 0
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Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2022.

Bedrag -150.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP064. Doorgaand verkeer uit het stadscentrum weren.
Door een doordachte, geleidelijke herinrichting van de invalswegen binnen het stadscentrum en een duidelijke 
bewegwijzering zal het doorgaand autoverkeer automatisch worden teruggedrongen. 
In het centrum en de wijken staat het verblijfs-, horeca- en handelsaspect centraal. Daar moet er gestreefd worden naar 
een veilige en comfortabele omgeving voor de zachte en minder mobiele weggebruiker. Vooral in de bebouwde kom, waar 
de invalswegen voor fietsers vandaag vaak samenvallen met die van de automobilisten, vergt dit creatief denkwerk en 
gedurfd beleid.
De zone 30 wordt uitgebreid tot een grotere, homogene zone in de stads- en dorpskernen. Dit moet gepaard gaan met 
afdwingbare maatregelen zoals de aanpassing van de wegeninfrastructuur, alsook effectieve snelheidscontroles in 
samenspraak met het politieparket. De leesbaarheid van de straten moet groter worden door een uniforme aanpak van de 
straten vanuit een sterk en consequent toegepast referentiekader (het ruimtelijk structuurplan).

2019140094

Signalisatie voor uitvoering mobiliteitsplan (verkeerscirculatieplan, routeplan zwaar verkeer, snelheidsplan) G 2019141661

U 2019/22500100/RME/0290/99 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Overige mobiliteit en verkeer/Overige van overige mobiliteit en 
verkeer

2019141721

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 4.762 23.483 177.769 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.722

Wijziging -1.722

Nieuw krediet 0
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Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -1.722

Soort wijziging Budgetwijziging

AP065. Vlotte bereikbaarheid verzekeren door een doordacht parkeerbeleid.
Een vlotte bereikbaarheid van de centrumparkings en een performant maar gediversifieerd parkeerbeleid per type 
bestemmingsverkeer kan heel wat binnenstedelijke verplaatsingen wegnemen. Dit kan betekenen dat er in wijken met 
hoge parkeerdruk uitgekeken wordt naar meer bewonersparking of een beter en dynamisch parkeergeleidingssysteem 
dat de winkelende bezoeker in rechte lijn naar een van de centrum- of randparkings leidt. Het meervoudig gebruik van 
private parkings (van scholen, winkels,...) zal onderzocht worden.

2019140095

Parkeerautomaten vervangen. G 2019141665

U 2019/22500100/RME/0220 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Parkeren 2019141725

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 933.630 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 54

Wijziging -54

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -54

Soort wijziging Budgetwijziging

Abonnementen personeel parkeren parking Grote Markt. G 2019142618

U 2019/61410900/RME/0290/02 Overige administratiekosten/Overige mobiliteit en verkeer/Verkeersveiligheid en -leefbaarheid 2019143135
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 42.035 40.075 35.662 35.199 45.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 45.000

Wijziging -5.000

Nieuw krediet 40.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Dynamische palen onderhouden. G 2019142619

U 2019/61501300/RME/0290/99 Onderhoud en herstelling technisch materiaal/Overige mobiliteit en verkeer/Overige van overige mobiliteit en 
verkeer

2019143136

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 34.279 29.999 6.146 1.385 10.000

Ontvangsten 0 0 1.728 7.662 0
 

2019

Vorig krediet 10.000

Wijziging -2.500

Nieuw krediet 7.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.500

Soort wijziging Budgetwijziging
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Versterken (semi)-publiek parkeren. G 2019160234

U 2019/22500100/RME/0220 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Parkeren 2019160348

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 63.409 30.264 22.300

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 207.944

Wijziging -35.000

Nieuw krediet 172.944

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -35.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP067. Aantrekkelijke omgeving en wegen realiseren voor fietser, voetganger en minder mobiele weggebruiker.
Het stadsbestuur zorgt ervoor dat het fietsbeleidsplan integraal deel uitmaakt van het mobiliteits- en structuurplan. Op 
basis van kwalitatieve en kwantitatieve meetgegevens, een tevredenheidsenquête en de studie over zachte mobiliteit in het 
Waasland in opdracht van Interwaas, zet het de richtlijnen uit om de stad aantrekkelijker te maken voor de fietser. 
Specifieke aandacht moet gaan naar het oplossen van de gaten in de 8 bovenlokale functionele fietsroutes. Tevens moet in 
de binnenstad en de deelgemeenten veilige fietsinfrastructuur aangelegd worden, zodat vooral kinderen veilig naar school 
kunnen fietsen. Het grootste knelpunt voor de fietser in de binnenstad is het kruispunt Driekoningen. Dit moet binnen 
deze bestuursperiode aangepakt worden door het gewest in samenspraak met het stadsbestuur. 
Fietsers moeten in de stadskern makkelijk kunnen overstappen van één route op een andere. Dit kan door enerzijds in te 
grijpen in de infrastructuur en anderzijds door duidelijke bewegwijzering en (multimediale) informatie.
Daarnaast is het belangrijk om fysieke knelpunten op fietsroutes weg te werken. Er wordt in samenspraak met 
fietsgebruikers en fietsorganisaties een prioriteitenlijst voor herstelling opgesteld op basis van gebruiksintensiteit en ernst 
van het gebrek.  Waar mogelijk wordt het traject ook ¿vergroend¿.
Bij verkavelingen en andere bouwprojecten wordt gestreefd naar de realisatie van voetgangers- en fietsdoorsteken. 
Om het comfort van de zachte weggebruiker te verhogen, kunnen volgende initiatieven genomen worden:
-	Het statuut van voetgangersgebied en de uitgebreide zone 30 zijn bij uitstek geschikt voor het optimaliseren van de 
leefkwaliteit en het garanderen van het nodige comfort voor de zachte weggebruiker. Het vademecum 
voetgangersvoorzieningen en het vademecum fietsvoorzieningen moeten daarbij als leidraad gebruikt worden. 
-	De bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen met de fiets moet verbeterd worden door meer 
fietsparkeerplaatsen te voorzien. 
-	Het aantal fietsparkeerplaatsen opdrijven. 
-	In de voorzieningen voor fietsers, rekening houden met de nieuwe soorten fietsen (bv. bakfietsen), onder meer bij de 
aanleg van fietspaden en de plaatsing van fietsparkeerplaatsen.
-	Oplaadpunten voor elektrische fietsen en de openbare fietspompen uitbreiden, afhankelijk van de evolutie en evaluatie 
van het gebruik. 
-	Blijven rekening met de noden van de fietser en voetganger in het winterstrooi- en veegplan.
-	Opstarten van een onderzoek voor de realisatie van een fiets- en voetgangersverbinding aan de oostelijke tangent.

2019140097

Inzetten op een kwalitatieve inrichting voor openbaar en duurzaam vervoer. G 2019141701

O 2019/15000000/RME/0290/02 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Overige mobiliteit en 
verkeer/Verkeersveiligheid en -leefbaarheid

2019000192
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 40.000

Nieuw krediet 40.000

Toelichting wijziging huidig jaar Subsidie Vlaamse Overheid voor uniformiseren schoolomgevingen (verkeersveilige en verkeersleefbare 
schoolomgevingen)

Bedrag 40.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/22500100/RME/0290/02 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Overige mobiliteit en verkeer/Verkeersveiligheid en -leefbaarheid 2019141761

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 18.345 45.691 178.289 173.912 180.250

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 260.704

Wijziging 80.000

Nieuw krediet 340.704

Toelichting wijziging huidig jaar Verkeersveilige en verkeersleefbare schoolomgeving: uniformiseren schoolomgevingen (2019-2020) (50% 
subsidieerbaar door de Vlaamse Overheid)

Bedrag 80.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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PBD14. De wateroverlast bestrijden, de waterzuiveringsgraad verhogen en de openbare werken planmatig en gebiedsgericht 
uitvoeren.

2019140014

AP070. De realisatie van een kwalitatief waterbeheersysteem verder zetten.
Het zoneringsplan wordt verder afgewerkt. De knelpunten uit de hydronautstudies worden prioritair aangepakt. De 
gemeentelijke saneringsbijdrage op het water wordt vanaf 2014 vastgelegd op 1,40 maal de bovengemeentelijke bijdrage.
De sanering van het afvalwater wordt volop verder gezet. De komende bestuursperiode zullen in diverse landelijke 
straten rioleringen worden aangelegd om het afvalwater af te voeren naar een zuiveringsstation en gekende lozingspunten 
worden aangepakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijk vooropgestelde timing. Ook wordt een planning 
opgemaakt voor de individuele behandeling van afvalwater in kwetsbaar gebied. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan 
de vernieuwing van de riolering in de binnenstad.
Voor de waterbeheersing is er meer ruimte nodig om water te bufferen en te laten infiltreren. Bij de aanleg van nieuwe 
bufferbekkens kiest het stadsbestuur voor een natuurtechnische en onderhoudsvriendelijke inrichting. Beken en grachten 
krijgen ruimte om te meanderen, zoals bijvoorbeeld aangegeven in het integraal beheerplan van het bekken van het 
Kanaal van Stekene, en worden regelmatig en voldoende onderhouden. Hiervoor wordt ook samengewerkt met de 
landbouwers, de polderbesturen en de provincie Oost-Vlaanderen.
Waterlopen worden open en zichtbaar gemaakt en als landschapselement gebruikt. Langs de waterlopen worden waar 
wenselijk wandel- en fietspaden aangelegd. De oevers ervan worden opgenomen in het bermbeheersplan.

2019140100

Rioproject N70 (tussen Parklaan en Singel) uitvoeren. G 2019000242

U 2019/22800007/RME/0310/01 Overige onroerende infrastructuur - riolering - niet zonering - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/
Rioleringen

2019000152
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 7.836

Wijziging -7.836

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Overboeking naar MAR 664 (tussenkomst in afkoppelingskosten particulieren - investeringssubsidies)

Bedrag -7.836

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/66400000/RME/0310/01 Toegestane investeringssubsidies/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringen 2019000169

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 7.836

Nieuw krediet 7.836

Toelichting wijziging huidig jaar Overboeking naar MAR 664 (tussenkomst in afkoppelingskosten particulieren - investeringssubsidies) 
(komende van MAR 228 - zonering - uitvoeringskost)

Bedrag 7.836

Soort wijziging Budgetwijziging
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Zuigers herstellen. G 2019141391

U 2019/22420007/RME/0310/01 Wegen met rio - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringen 2019141447

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 161.538 84.019 68.012 90.176 126.018

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 284.294

Wijziging -155.367

Nieuw krediet 128.927

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -84.294

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -71.073

Soort wijziging Budgetwijziging

Rioproject Uilenstraat uitvoeren. G 2019141555

U 2019/22800107/RME/0310/01 Overige onroerende infrastructuur - riolering - zonering - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/
Rioleringen

2019000148
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 196

Wijziging -196

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -196

Soort wijziging Budgetwijziging

Oostelijke tangent aanleggen met inbegrip van uitbreiding Europark-Zuid G 2019141563

U 2019/22420007/RME/0310/01 Wegen met rio - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringen 2019141666

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 2.882 0 0 59.970 47.627

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 3.958

Wijziging -1

Nieuw krediet 3.957

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping restkrediet.

Bedrag -1

Soort wijziging Budgetwijziging
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Rioproject Pastoor Copstraat - Pastoor Stepmanlaan uitvoeren. G 2019141601

O 2019/15000000/RME/0310/01 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Beheer van regen- en 
afvalwater/Rioleringen

2019000102

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 480.000

Wijziging -480.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -480.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/22800107/RME/0310/01 Overige onroerende infrastructuur - riolering - zonering - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/
Rioleringen

2019000102

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 648.280

Wijziging -324.139

Nieuw krediet 324.141
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Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -324.139

Soort wijziging Budgetwijziging

Rioproject Gentstraat - Nauwstraat uitvoeren. G 2019141607

U 2019/22800107/RME/0310/01 Overige onroerende infrastructuur - riolering - zonering - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/
Rioleringen

2019000110

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.574.044

Wijziging -11.397

Nieuw krediet 1.562.647

Toelichting wijziging huidig jaar 'Terugzetting compensatie 2018' (Rioproject Gentstraat - Nauwstraat: afkoppelingen op particulier domein: 
studie (S.C. 03-12-2018 - punt 48))

Bedrag -11.397

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/22200007/CVO/0740/02 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Sport/
Sportinstellingen en sportterreinen

Studiekosten voor nieuwe zonerings- en saneringswerken. G 2019142664

U 2019/22420007/RME/0310/01 Wegen met rio - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringen 2019143256
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 3.529 61.193

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 142.446

Wijziging -23.494

Nieuw krediet 118.952

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -23.494

Soort wijziging Budgetwijziging

Rio-Act (investeringen) uitvoeren. G 2019142880

O 2019/15000000/RME/0310/01 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Beheer van regen- en 
afvalwater/Rioleringen

2019000193

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 60.000

Nieuw krediet 60.000

Toelichting wijziging huidig jaar Subsidies voor de collectieve plaatsing van IBA's.

Bedrag 60.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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U 2019/22420007/RME/0310/01 Wegen met rio - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringen 2019143487

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 42.599 35.664 112.683

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 57.737

Wijziging 95.920

Nieuw krediet 153.657

Toelichting wijziging huidig jaar Collectieve plaatsing van IBA's in het individueel te optimaliseren buitengebied.

Bedrag 95.920

Soort wijziging Budgetwijziging

Leveren van prestaties door derden voor rioleringen. G 2019143144

U 2019/61035350/RME/0310/01 Prestaties van derden voor rioleringen - niet zonering/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringen 2019143908

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 37.400 54.629 54.890 69.718 93.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 75.000

Wijziging 7.500

Nieuw krediet 82.500
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Toelichting wijziging huidig jaar Overheveling van investeringsbudget (actienummer 2019141515) naar exploitatiebudget i.f.v. voorbereiding 
van het voetpaddossier Casinostraat, Boonhemstraat en omgeving.

Bedrag 7.500

Soort wijziging Budgetwijziging

Vernieuwen brug Leebrugstraat. G 2019150107

U 2019/22600007/RME/0319/02 Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering/Overig waterbeheer/Waterlopen 2019150429

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 298 174.462 184.533 553

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 85

Wijziging -85

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -85

Soort wijziging Budgetwijziging

Rioproject Tereken - Schoolstraat uitvoeren. G 2019150113

O 2019/15000000/RME/0310/01 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Beheer van regen- en 
afvalwater/Rioleringen

2019000087
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 725.600

Wijziging -725.600

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -725.600

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/22800007/RME/0310/01 Overige onroerende infrastructuur - riolering - niet zonering - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/
Rioleringen

2019000087

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.065.628

Wijziging -852.502

Nieuw krediet 213.126

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -852.502

Soort wijziging Budgetwijziging
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Uitvoeren bodemsaneringswerken Gasmeterstraat. G 2019160323

U 2019/61035140/RME/0200/04 Prestaties van derden voor wegen - zonder riolering/Wegen/Gemeentewegen 2019160411

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 20.000 1.827 18.373

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 20.000

Wijziging -19.025

Nieuw krediet 975

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -19.025

Soort wijziging Budgetwijziging

Bufferbekken Clementwijk uitbreiden. G 2019160327

U 2019/22600007/RME/0319/02 Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering/Overig waterbeheer/Waterlopen 2019160414

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 1.708

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 111.359

Wijziging -67.174

Nieuw krediet 44.185
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Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -359

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -66.815

Soort wijziging Budgetwijziging

Rioproject Iepenstraat uitvoeren. G 2019170095

U 2019/22800107/RME/0310/01 Overige onroerende infrastructuur - riolering - zonering - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/
Rioleringen

2019000101

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 799.718

Wijziging -641.397

Nieuw krediet 158.321

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -641.397

Soort wijziging Budgetwijziging

Onderzoek voeren naar aanleg bufferbekken omgeving Kriekelaarstraat. G 2019170110

U 2019/22600007/RME/0319/04 Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering/Overig waterbeheer/Integraal waterbeleid 2019170151
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.639

Wijziging -2.639

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -2.639

Soort wijziging Budgetwijziging

AP071. De publieke ruimte efficiënt onderhouden.
De kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte is een constant aandachtspunt. Het  stadsbestuur moet instaan 
voor een stelselmatige controle, onderhoud, herstelling en vernieuwing van de openbare ruimte en speelt zeer kort op de 
bal bij het aanleggen en herstellen van wegen, fietspaden, voetpaden, groenvoorzieningen, verlichting, bankjes¿ Er is 
blijvende aandacht voor het voorzien van hellende vlakken aan trottoirs.
Bij bestekken voor openbare werken wordt er op toegezien dat de fiscale en sociale wetgeving gerespecteerd wordt. Het 
stadsbestuur zal niet nalaten om vermeende inbreuken door te geven aan de bevoegde instanties.
Nadat openbare ruimte op een kwaliteitsvolle manier is ingericht, waarbij de planning van de wegenwerken wordt 
opgesteld in overeenstemming met het gevoerde beleid rond ruimtelijke planning en mobiliteit, moet ze ook nog goed en 
planmatig worden onderhouden. 
Momenteel nemen verschillende uitvoerende diensten op het terrein, elk voor hun sector, delen van het onderhoud op 
zich. Vanuit een gebiedsgerichte aanpak zal gestreefd worden naar meer samenwerking tussen deze diensten.
Er wordt maximaal samengewerkt met de nutsmaatschappijen die actief zijn op het grondgebied. De mogelijkheden voor 
het afdwingen van een sperperiode en het verhalen van kosten via een gemeentelijk reglement worden onderzocht

2019140101

Voet- en fietspaden herstellen door derden. G 2019141515

U 2019/22410007/RME/0200/04 Wegen zonder rio - in uitvoering/Wegen/Gemeentewegen 2019141618

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 139



Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 2/1/2019 tot 21/6/2019 Pagina  64 van 222

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 37.490 237.127 690.939 484.919 455.720

Ontvangsten 0 127.148 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 516.153

Wijziging 92.500

Nieuw krediet 608.653

Toelichting wijziging huidig jaar Overheveling krediet vanuit het exploitatiebudget

Bedrag 100.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Overheveling naar exploitatiekrediet (actienummer 2019143144)

Bedrag -7.500

Soort wijziging Budgetwijziging

Wegen asfalteren of slemmen. G 2019141525

U 2019/22410007/RME/0200/04 Wegen zonder rio - in uitvoering/Wegen/Gemeentewegen 2019141626

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 350.862 179.188 278.858 1.296.960 586.398

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 282.641

Wijziging 200.000

Nieuw krediet 482.641
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Toelichting wijziging huidig jaar Verhoging krediet voor bijkomende asfalteringswerken.

Bedrag 200.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Verwerkingsmaterialen aankopen voor wegen en signalisatie. G 2019143114

O 2019/74500010/RME/0200/07 Schadevergoedingen/Wegen/Signalisatie 2019180159

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 10.000

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Aanleggen van voetpaden en opritten uitbreiding Populierenwijk fase 2. G 2019143703

U 2019/22410007/RME/0200/04 Wegen zonder rio - in uitvoering/Wegen/Gemeentewegen 2019145084
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 103.348

Wijziging 51.600

Nieuw krediet 154.948

Toelichting wijziging huidig jaar 'Terugzetting' doorgevoerde compensatie voor werken Godsschalkstraat.

Bedrag 51.600

Soort wijziging Budgetwijziging

Heraanleggen Godsschalkstraat. G 2019170152

U 2019/22410007/RME/0200/04 Wegen zonder rio - in uitvoering/Wegen/Gemeentewegen 2019170220

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 2.727

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 353.925

Wijziging 24.975

Nieuw krediet 378.900

Toelichting wijziging huidig jaar Verbeteringswerken Godsschalkstraat: alternatieve uitvoering (S.C. 06-05-2019 - punt 84)

Bedrag 24.975

Soort wijziging Budgetwijziging
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PBD15. Onze natuur beschermen, uitbreiden en de ecologische waarde ervan verbeteren en uitbreiden. 2019140015

AP073. Een tragewegennetwerk uitbouwen.
Trage wegen zijn paden of wegen die niet gebruikt worden door of geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer. Ze maken 
veelal deel uit van het cultuurhistorisch erfgoed, zijn als lijnvormig element verbindingsgebieden en biotopen voor flora 
en fauna, dragen bij tot een veilig woon-school/werk-verkeer en bieden mogelijkheden voor passieve en actieve recreatie.
Het tragewegennetwerk wordt verder uitgebouwd door versterking van het bestaande netwerk, het wegwerken van 
missing-links en het stimuleren van het creëren van trage wegen in woon- en bedrijvenprojecten. In die zin maken ze deel 
uit van een integrale mobiliteitsvisie. Voor elk van de (deel)gemeenten dient een tragewegenplan als leidraad. In 
samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland wordt een tragewegenknooppuntkaart ontwikkeld.

2019140103

Uitvoeren tragewegenplannen door het (her)openen en inrichten van voetwegels d.m.v. overleg tussen alle belanghebbenden, 
het uitvoeren van inrichtingswerken, het plaatsen van bewegwijzering, het organiseren van een openingsmoment,...

G 2019142271

U 2019/22410007/RME/0340 Wegen zonder rio - in uitvoering/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 2019142758

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 350 10.084 5.162 247 35.688

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 37.249

Wijziging 0

Nieuw krediet 37.249
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AP074. De biodiversiteit verhogen.
Het stadsbestuur ondertekent het lokaal charter voor biodiversiteit, in overleg met de lokale milieu- en 
natuurverenigingen. In dit charter kan er aandacht worden geschonken aan kleine landschapselementen zoals rootputten, 
knotwilgen en poelen. Biodiversiteitsacties worden uitgewerkt en uitgevoerd in samenwerking met partners en 
geïnteresseerde burgers. De oprichting van een Regionaal Landschap Waasland of de aansluiting bij een huidig regionaal 
landschap wordt gevraagd aan het provinciebestuur.
Het bermbeheersplan wordt geactualiseerd en uitgevoerd.

2019140104

Omvorming van gazonzones naar bloemenweides G 2019142049

U 2019/22000007/RME/0680 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Groene ruimte 2019142356

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 7.154 11.276 15.096 20.306 19.798

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 31.371

Wijziging -6.371

Nieuw krediet 25.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -6.371

Soort wijziging Budgetwijziging

AP075. Het landelijk karakter van de deelgemeenten behouden.
De stad blijft investeren in het landelijke karakter van de deelgemeenten. Naar analogie met het groenplan voor de kern 
moet er werk gemaakt worden van het opstellen van een groenstructuurplan voor het buitengebied. Het behoud en 
opnieuw aanleggen van kleine landschapselementen maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. Dit plan wordt 
gekoppeld aan een speellintenplan. Langs waterlopen worden waar mogelijk wandel- en fietspaden aangelegd.

2019140117

Aanleggen gemeentepark Nieuwkerken. G 2019000204
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U 2019/22000007/RME/0340 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen 
en bos

2019000107

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 29.343

Wijziging 123.420

Nieuw krediet 152.763

Toelichting wijziging huidig jaar Bijkomend budget voor vlakdekkend archeologisch onderzoek in het kader van de realisatie van het parkbos 
Nieuwkerken-Waas.

Bedrag 123.420

Soort wijziging Budgetwijziging

toekennen van toelagen in het kader van het subsidiereglement voor natuurinrichtigs- en herstelprojecten (GR 28-10-2008) en 
Kleine Landschapselementen (sc 02-09-1996)

G 2019142298

U 2019/64900900/RME/0390 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Overige milieubescherming 2019142641

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 24.854 24.783 27.935 15.400 34.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 34.000

Wijziging -2.000

Nieuw krediet 32.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP077. De binnenstad vergroenen.
Het stedelijk groenplan wordt gebruikt als leidraad om de binnenstad te vergroenen. Er wordt gestreefd naar 
aaneengesloten groen. Bij nieuwe verkavelingen wordt er een substantiële hoeveelheid groen in de verkaveling voorzien. 
Zichtbepalend groen wordt beschermd en straten en lanen worden voorzien van bomen. Bij aanplant kiest de stad steeds 
voor streekeigen en onderhoudsvriendelijk groen.
De aanleg van geveltuintjes wordt aangemoedigd. Er wordt gezocht naar plaatsen om bijko¬mende ecologische 
volkstuintjes te realiseren, met extra aandacht voor het verhogen van de sociale cohesie. Stadslandbouw en de aanleg van 
groendaken worden aangemoedigd. Er komt een netwerk van bijenkasten in het stedelijk gebied waarbij stadshoning 
geproduceerd wordt. Ook worden er buurtbebloemingsacties georganiseerd.

2019140119

Groenplan realiseren G 2019142034

U 2019/22500007/RME/0680 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering/Groene ruimte 2019142348

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 29.966 58.248 336.390 81.929 143.045

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 160.365

Wijziging -30.365

Nieuw krediet 130.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -30.365

Soort wijziging Budgetwijziging
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Uitvoering groenplan: stimuleren van de opstelling van private parken G 2019142309

U 2019/64900900/RME/0340 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 2019142655

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 1.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.500

Wijziging -1.500

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.500

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankopen en inrichten percelen Nobels-Peelmanwijk. G 2019170106

U 2019/22000007/RME/0340 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen 
en bos

2019170147
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 270.221

Wijziging -70.000

Nieuw krediet 200.221

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -70.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD16. De stad groen en net houden door gebiedsgericht en natuurlijk onderhoud. 2019140016

AP080. Een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van pesticidenvrije stad en ecologisch groenbeheer.
De groendienst staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van het openbaar groen en ondersteunt de 
sensibiliserende ecologische initiatieven. (Deze taken kunnen nog geherdefinieerd worden). De voorstrekkersrol van de 
stad en de positieve effecten van pesticidenvrij werken moeten meer gepromoot worden om het draagvlak hiervoor te 
vergroten.

2019140122

beheertechnieken optimaliseren: aanpassen machinepark G 2019140143

U 2019/23000000/RME/0680 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte 2019142427
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 1.813 15.501 11.627

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 31.969

Wijziging -6.969

Nieuw krediet 25.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -6.969

Soort wijziging Budgetwijziging

Sensibiliseren en een voorbeeldfunctie vervullen omtrent ecologisch en pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen G 2019142334

U 2019/61501550/RME/0390 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overige milieubescherming 2019142698

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 2.000 0 607 2.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.000

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 1.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP081. Meer synergie realiseren tussen de groendienst en andere uitvoerende diensten door gebiedsgericht te werken.
De bedoeling hierbij is dat de diensten geïntegreerd en buurtgericht werken. Hiervoor moet een tijdspad worden uitgezet, 
mede in functie van de eventuele reorganisatie van de reinigingsdienst.

2019140123

Lokalen in het kader van gebiedsgericht werken G 2019180028

U 2019/22200007/ABV/0119/09 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019180111

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 485.000

Wijziging -485.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -485.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/66400000/ABV/0119/09 Toegestane investeringssubsidies/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019180110
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 117.500

Wijziging -117.500

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -117.500

Soort wijziging Budgetwijziging

AP083. De inzet voor een reine stad optimaliseren en communiceren.
De inspanningen om de stad rein te houden moeten beter gecommuniceerd worden, zodat de burger zich hiervan bewust 
is. Een uitbreiding van deze inspanningen moet rationeel bekeken worden. Naast het werk van de eigen diensten om de 
stad proper te houden, moet ook het toezicht op sluikstorten gemaximaliseerd worden en moet de burger meer 
gesensibiliseerd worden over het correct omgaan met vuilnis.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de stad zich op korte termijn zal moeten aanpassen aan het materialendecreet. Dit 
decreet zal mee richtinggevend zijn voor de toekomst van de reinigingsdienst. In dit kader zal ook een verregaande 
samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA onderzocht worden.
De planning om bijkomende containerparken te voorzien wordt onverminderd opgevolgd.
De stad zal vanaf 2014 zorgen voor een raamcontract voor beerruimingen, waarop inwoners desgewenst kunnen 
inschrijven.

2019140125

(Her)inrichten demoplaatsen composteren op containerparken Sint-Niklaas, Nieuwkerken en Belsele G 2019142343

U 2019/61501550/RME/0390 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overige milieubescherming 2019142717
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 5.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 5.000

Wijziging -5.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD17. Via het landbouwbeleid bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de open ruimte en van de economie. 2019140017
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AP085. Verbrede landbouw ondersteunen.
De stad ondersteunt en creëert kansen voor de agrarische sector, o.m. in het kader van het vernieuwde landbouwbeleid, 
bijvoorbeeld:
-	de ¿groene¿ diensten (agrarisch natuur- en landschapsbeheer, hergebruik van afvalstoffen, winterdienst¿);
-	de ¿rode¿ diensten (energieproductie, grondstoffen voor agrobrandstoffen, biogasproductie¿);
-	de ¿blauwe¿ diensten (beheer overstromingsgebieden, oeverzones¿) en
-	de ¿gele¿ diensten (korte-keten-initiatieven, sociale zorg, recreatie, educatie, boerenmarkten, hoeveproducten).
Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan diverse vormen van landschapsbeheer. Het inschakelen van landbouwers in 
concrete uitvoeringsprojecten verstevigt het maatschappelijk draagvlak en stimuleert de lokale economie. Bij de concrete 
uitvoering zal de stad een evenwicht nastreven tussen eigen beheer, sociale economie, inschakeling van land- en 
tuinbouwers (agro-aanneming) en uitbesteding. 
¿Gele¿ diensten worden ondersteund door het scheppen van netwerken tussen landbouwers en het creëren van een 
afzetmarkt voor en bekendheid van korte-keten-initiatieven en hoeveproducten (stadspicknick, boerenmarkt, 
publicaties¿). 
De jaarmarkten en boerenmarkten worden verder ondersteund, ook omwille van hun erfgoedwaarde. De stad 
ondersteunt promotieactiviteiten in samenwerking met land- en tuinorganisaties, bijvoorbeeld opendeurdagen.

2019140127

Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties G 2019141883

U 2019/61350000/RME/0530/02 Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d./Land-, tuin- en bosbouw/Ondersteuning van de 
landbouw- en tuinbouwsector

2019142108

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 440 0 380 0 600

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 600

Wijziging -600

Nieuw krediet 0
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -600

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD18. Sterkere regierol opnemen in het economisch beleid. 2019140018

AP086. Algemeen economisch beleid versterken.
De stad ontwikkelt, parallel met de periode voor de meerjarenplanning 2014-2019, een coherent economisch beleidsplan. 
Bij de ontwikkeling van dit plan staat het scheppen van een ondernemersvriendelijk klimaat centraal, met creativiteit en 
innovatie als hefbomen voor lokale economische groei. De stad stemt alle inspanningen van verschillende beleidsdomeinen 
met impact op ondernemen op elkaar af. Bij ingrijpende voorstellen in ruimtelijke ordening, fiscaliteit¿ wordt nagegaan 
wat de eventuele gevolgen voor bedrijven en ondernemingen zijn. 
Vzw Centrummanagement evalueert en actualiseert haar opdracht en optimaliseert haar structuur.
De ondersteuning van de vzw Startende Ondernemingen wordt, gelet op de andere reeds bestaande initiatieven, stopgezet. 
Het is van essentieel belang om de ondernemers te betrekken bij het beleid. De stad en de ondernemersorganisaties 
nemen daarom het initiatief om een representatieve economische raad voor Sint-Niklaas op te richten. Het doel van de 
raad is drieledig:
-	de raad moet een middel worden tot gestructureerd overleg rond specifieke thema¿s tussen stad, economische actoren en 
actoren uit andere beleidsdomeinen (bv. onderwijs, OCMW);
-	de raad adviseert het college bij economische vraagstukken;
-	de raad moet ook een participatieraad worden, die initiatieven kan ontwikkelen ter promotie van ondernemen in de stad, 
in nauwe samenspraak met het stadsbestuur.

2019140128

Aankoop nieuwe stadsballon. G 2019160279

O 2019/15000000/RME/0500/99 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Handel en middenstand/
Overige handel en middenstand

2019000181
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 3.200

Wijziging -3.200

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018.

Bedrag -3.200

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/23000000/RME/0500/99 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Handel en middenstand/Overige handel en 
middenstand

2019160382

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 39.971 5.000 5.260

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 6.000

Wijziging -302

Nieuw krediet 5.699

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -302

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP088. Ondernemen integreren in stadspromotiebeleid.
De stad beschikt over alle troeven van een dynamische en ondernemende centrumstad. Jammer genoeg zijn deze troeven 
te weinig bekend. Het stadsbestuur moet deze troeven samen met de ondernemersorganisaties in de verf zetten. Sint-
Niklaas als een ondernemende, innovatieve en winkelvriendelijke stad moet integraal deel uitmaken van het 
stadspromotiebeleid. 
We communiceren actief de successen van onze stad en onze bedrijven, bv. bij wedstrijdinitiatieven van de Vlaamse en 
provinciale overheden of andere organisaties (bv. UNIZO), waarbij het behalen van de titel kan bijdragen tot de positieve 
uitstraling van onze stad (bv. Laureaat Ondernemingsvriendelijke gemeente).

2019140130

Ondernemen integreren in het stadspromotiebeleid G 2019143618

U 2019/61501550/RME/0500/99 Overige technische kosten en materiaal - non food/Handel en middenstand/Overige handel en middenstand 2019144980

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 11.107 33.196 15.788 26.473 38.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 35.000

Wijziging -1.200

Nieuw krediet 33.800

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.200

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP089. Investeren in een levendig kernwinkelgebied.
We zetten het anti-leegstandsproject stadskern verder en ontwikkelen in het kader hiervan een proactief en stimulerend 
vestigingsbeleid voor het kernwinkelgebied, in lijn met de voorstellen omtrent detailbranchering in de WES-studie. Dit 
doen we door:  
-	het proactief aantrekken van handelaars door een gerichte informatiecampagne naar pandeigenaars en ondernemers;
-	het voeren van een handelspandenbeleid door middel van een immodatabank;
-	het promoten van nieuwe en wenselijke winkelformules voor het kernwinkelgebied;
-	een mobiliteits- en parkeerbeleid dat de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied ondersteunt;
-	het stijlvol en kwaliteitsvol aankleden van de vernieuwde Stationsstraat; 
-	een positief en krachtig communicatiebeleid over de troeven van het kernwinkelgebied;
-	het ondersteunen van acties van handelaars die een positieve uitstraling betekenen; 
-	het beter betrekken van de handelaars bij de grote en kleine evenementen in de stad (Sint in de Piste, Sint-Niklaas 
zomert/wintert en Vredefeesten).
Het premiebeleid ter stimulering van renovatie van ruimtes boven winkels wordt geëvalueerd. Er wordt onderzocht of 
ook andere oplossingen mogelijk zijn, zoals het samenvoegen van bovenverdiepingen van winkels tot één geheel voor 
(flexibele) bureauruimtes, kleine zelfstandige activiteiten of wonen. 
Het kernwinkelgebied, met inbegrip van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), wordt geëvalueeerd en indien nodig 
verfijnd en gedifferentieerd. Het beeldkwaliteitsplan moet de herkenbaarheid van het kernwinkelgebied  verbeteren. De 
winkelgebieden moeten niet alleen qua ¿beeld¿ verknoopt worden, maar ook promotie kan en moet het hele winkelgebied 
bestrijken. Dit kan met klassieke middelen (brochures) of nieuwe-mediatoepassingen. Deze handelskernpromotie gaat 
ook deel uitmaken van het toerismebeleid door middel van bv. winkelstadswandelingen.

2019140131

Investeren in een levendig kernwinkelgebied. G 2019141031

U 2019/64900900/RME/0500/99 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Handel en middenstand/Overige handel en middenstand 2019141160
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 356.620 377.065 404.211 320.991 333.696

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 329.341

Wijziging 5.000

Nieuw krediet 334.341

Toelichting wijziging huidig jaar Projectsubsidie voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel

Bedrag 5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP090. Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen.
Ook de handel buiten de stadskern en in de deelgemeenten verdient aandacht. De stad wil buurtwinkels in woonbuurten 
en de handel in de deelgemeenten promoten door positieve acties (bv. ¿Met belgerinkel naar de winkel¿).

2019140132

Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen. G 2019141043

U 2019/61460100/RME/0500/99 Publiciteit, advertenties en info/Handel en middenstand/Overige handel en middenstand 2019141172

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 2.357 3.480 6.270 5.615 6.936

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 7.500

Wijziging -1.500

Nieuw krediet 6.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.500

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD19. Een regierol opnemen inzake tewerkstelling en de randvoorwaarden creëren voor meer kansen op tewerkstelling voor 
alle doelgroepen.

2019140019

AP097. Regierol vervullen in sociale economie.
De stad neemt samen met het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas een regierol op inzake sociale 
economie. Bij de zoektocht naar nieuwe niches probeert men aanvullend te zijn op de reguliere markt. Er zal moeten 
rekening gehouden worden met het maatwerkdecreet.
De stad en het OCMW moeten blijvend aandacht hebben voor sociale economie bij aanbestedingen. De stad doet waar 
mogelijk een beroep op sociale economie. Hierbij moet onderzocht worden welke sociale clausules kunnen opgenomen 
worden in gemeentelijke overheidsopdrachten.
Binnen de mogelijkheden van de stad dient bekeken te worden of ondersteuning van nieuwe projecten binnen de sociale 
economie mogelijk is: financieel, door afname van diensten of via een andere manier van ondersteuning (bv. promotie). 
Innovatieve projecten en projecten die de brug leggen naar de reguliere economie, krijgen hierbij voorrang. 
De stad zal onderzoeken of in de stationsomgeving een nieuwe ¿sociale dienstenomgeving¿ kan geïnstalleerd worden, met 
faciliteiten zoals strijkdiensten, buurtwinkels, kinderopvang, fietsherstelling en dergelijke, georganiseerd door de sociale 
economie en in de eerste plaats (maar zeker niet exclusief) gericht op de pendelaars.

2019140139

Goederen en diensten afnemen van sociale economieprojecten, vooralsnog in de sectoren catering, groenonderhoud, 
stadsreiniging en patrimoniumzorg.

G 2019141206

U 2019/61035300/RME/0200/05 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding/Wegen/Sneeuw- en ijzelbestrijding 2019141214
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 272 913 457 3.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 3.000

Wijziging -2.000

Nieuw krediet 1.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61410900/RME/0629 Overige administratiekosten/Overig woonbeleid 2019141221

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 2.000 0 0 2.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.000

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 1.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Gemeenschapswachten via wijkwerk-cheques G 2019180015

U 2019/61390000/RME/0290/99 Andere erelonen en vergoedingen/Overige mobiliteit en verkeer/Overige van overige mobiliteit en verkeer 2019180095

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 40.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 40.000

Wijziging -5.000

Nieuw krediet 35.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD20. Strategisch, integraal en ambitieus cultuurbeleid voeren over alle culturele instellingen en alle deeldomeinen. 2019140020
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AP103. Een langetermijnvisie ontwikkelen voor de bestemming en het onderhoud van culturele gebouwen.
Veel van de gebouwen die gebruikt worden voor culturele doeleinden, zijn toe aan renovatie. Hiervoor wordt een 
langetermijnvisie ontwikkeld, rekening houdend met de prioriteiten voor onderhoud en vernieuwing van het 
stadspatrimonium in het algemeen en uit te voeren binnen de beschikbare financiële ruimte. Aandachtspunt daarbij is het 
gebouwenbeheer: bv. onder¬houd, toezicht, sleutelbeheer, parking¿ Gestreefd wordt naar een centraal beheer per locatie, 
bv. door een gebouwverantwoordelijke. Het uitgangspunt hierbij is om lokalen polyvalent te gebruiken en waar mogelijk 
op te schuiven in de richting van ontmoetingscentra, bv. De Kouter en De Klavers.
Er dient een oplossing te worden gevonden voor de huisvesting van de Vrije Ateliers, zonder dat dit noodzakelijkerwijs 
investeringen behelst in de huidige infrastructuur. Een maximale samenwerking met het kunstonderwijs, de scholen en de 
diverse culturele locaties kan hier soelaas bieden. Het cursusaanbod van de Vrije Ateliers is complementair met het 
aanbod in het kunstonderwijs en in het verenigingsleven, maar laat even goed toe om de eigen sfeer en cultuurbeleving te 
behouden.
Het gebruik van de Salons voor Schone Kunsten wordt geëvalueerd. Een dynamisering van de werking is nodig, maar 
met respect voor de architectuur van het gebouw en rekening houdend met zijn rol als trekpleister in de Stationsstraat. 
Het Huis van de Sint wordt behouden op deze locatie, maar dit initiatief kan aangevuld worden met andere tijdelijke 
acties en evenementen, voor bepaalde doelgroepen (bv. tentoonstellingen van jongerenkunst) en in samenwerking met 
diverse partners.

2019140145

Vrije ateliers in stand houden. G 2019150074

U 2019/22200007/CVO/0701/99 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Cultuurcentrum/Overige van cultuurcentrum 2019150419

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 373.124 14.775 2.999 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 449.102

Wijziging -427.633

Nieuw krediet 21.469
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Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -427.633

Soort wijziging Budgetwijziging

AP109. Het waardevolle patrimonium op het grondgebied verder in stand houden.
De bescherming wordt beter afdwingbaar door integratie in de ruimtelijke planning en in het vergunningenbeleid. 
Eigenaars, bewoners, aannemers¿ worden gesensibiliseerd en ondersteund door middel van advies en subsidiëring.
Het stadsbestuur geeft zelf het goede voorbeeld door de reeds opgestarte renovatie van Huis Janssens, de VTS-site en de 
conciërgewoning Walburg verder te finaliseren.

2019140151

Het Huis Janssens restaureren. G 2019141571

U 2019/22200007/CVO/0700/99 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Musea/Overige van musea 2019141691

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 4.827 23.657 558.948 524.787

Ontvangsten 0 0 198.400 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.341.499

Wijziging -2.000.000

Nieuw krediet 341.499

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -2.000.000

Soort wijziging Budgetwijziging

De culturele functies op de VTS-site realiseren met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van het geheel. G 2019141771

U 2019/22200007/CVO/0701/99 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Cultuurcentrum/Overige van cultuurcentrum 2019141922
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 106.735

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.082.065

Wijziging -482.065

Nieuw krediet 1.600.000

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -482.065

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/22200007/CVO/0820/01 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor 
muziek, woord en dans

2019141925

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 91 1.708.008

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging -0

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -0

Soort wijziging Budgetwijziging
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PBD21. De eigen sterke evenementen verder uitbouwen en meer ruimte creëren voor de ondersteuning van private 
organisatoren van evenementen.

2019140021

AP112. Sterke en doelgerichte evenementen organiseren.
De focus op de speerpuntevenementen moet behouden blijven, met name de Vredefeesten (ballonfeesten en Villa Pace), 
Stad van de Sint en Sint-Niklaas Wintert/Zomert (bv. Na-Tourcriterium, ijspiste). Deze speerpunten moeten zich 
hoofdzakelijk kenmerken door continuïteit, qua uitstraling, omvang en inhoudelijke doelstelling.
De Vredefeesten worden verder uitgebouwd, met als belangrijkste onderdelen het ballonfestival en Villa Pace met 
concerten op meerdere podia en de wereldmarkt. Het evenement promoot solidariteit, vrede en duurzaamheid. Er wordt 
onderzocht of het in de toekomst mogelijk is om nieuwe private organisatoren tijdens de Vredefeesten te ondersteunen. 
Daarnaast moet er ook bijzondere aandacht gaan naar de evenementen in de deelgemeenten: deze dienen behouden te 
blijven. 
De grote kermissen op de markt, alsook de andere kermisprogramma¿s, kennen een sterke traditie. Ze worden 
geëvalueerd om ze intrinsiek sterker te maken.
Ook voor thematische activiteiten moet er ruime aandacht zijn (bv. 500 jaar markt, 800 jaar Sint-Niklaas¿). Deze 
gebeurtenissen moeten op een integrale manier doorsijpelen in het activiteitenaanbod: met specifieke activiteiten, maar 
ook door bestaande reguliere activiteiten uit de andere sectoren te ¿kleuren¿. Zoals voor de organisatie van alle 
evenementen wordt gepleit voor een projectmatige aanpak: zowel qua financiering als qua personeel.
Bijkomende stedelijke activiteiten moeten telkens getoetst worden aan diverse doelstellingen (bv. gezelligheid, 
stadspromotie, kindvriendelijkheid, sociale insteek, ondersteuning horeca, bevordering sociale cohesie, opwekken van 
trots op eigen stad, promotie verenigingsleven, inwoners ook in eigen stad houden om te feesten, grote publieke opkomst, 
geen concurrentie met speerpunten en andere traditionele sterke evenementen, versterking van unieke en 
onderscheidende kenmerken, de ¿unique selling propositions¿ of USP¿s).
 
Het werkingsprincipe bij het organiseren van de evenementen is als volgt:
-	voor alle andere evenementen buiten de speerpuntevenementen (dus vanuit andere secto¬ren) dient een tijdelijke 
projectverantwoordelijke te worden aangesteld (dit kan ook opgeno¬men worden door een intern personeelslid) met een 
financieel plan vanuit deze sector;
-	er moet voor alle evenementen nauw worden samengewerkt met het middenveld, de horeca en de middenstand;
-	er wordt rekening gehouden met duurzaamheid en toegankelijkheid als richtlijn bij de organisatie van evenementen (bv. 
de milieu- en mobiliteitsimpact, het gebruik van het openbaar vervoer en fietsenstallingen, rolstoelvriendelijk, niet 
onbeperkt flyeren...).

2019140154

Het jaarlijkse ballonfestival en Villa Pace organiseren tijdens de Vredefeesten. G 2019142059
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U 2019/61501550/CVO/0710/02 Overige technische kosten en materiaal - non food/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden 2019143816

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 5.760 239.299 277.393 285.153 323.392

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 265.130

Wijziging 70.000

Nieuw krediet 335.130

Toelichting wijziging huidig jaar Programma en raming Vredefeesten en Villa Pace 2019 (S.C. 21-01-2019 - punt 42)

Bedrag 70.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74600010/CVO/0710/02 Sponsoring/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden 2019144012

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 9.290 21.730 45.900 43.500 67.500
 

2019

Vorig krediet 67.500

Wijziging -20.000

Nieuw krediet 47.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -20.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Een kader voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse kermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. G 2019143165

O 2019/74700900/CVO/0710/02 Overige diverse opbrengsten/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden 2019144018

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 6.246 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 4.000

Nieuw krediet 4.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 4.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP113. Ruimte creëren voor het aantrekken en ondersteunen van private organisatoren.
Er zijn diverse goede voorbeelden van private initiatieven die met ondersteuning van de stad uitgroeiden tot waardevolle 
initiatieven. Deze praktijk willen we verder uitbouwen. Uiteraard moeten deze initiatieven ook de toets van diverse 
doelstellingen, criteria en doelgroepen doorstaan (zie actieplan 112). Het zou goed zijn om hiervoor budgetten, al dan niet 
gekoppeld aan een subsidiereglement, te voorzien, zodat op een vlotte wijze op aanvragen kan worden gereageerd.
We moeten kansen geven aan organisatoren van muziekfestivals, in het bijzonder voor jongeren en 
¿meerwaardezoekers¿. Ook in de deelgemeenten wordt onderzocht welke rol de stad kan spelen bij de ondersteuning van 
de belangrijkste evenementen, in overleg met de dorpsraden en andere lokale actoren.
De mogelijkheden van de Grote Markt, ¿t Bau-huis en de jeugd-/ontmoetingscentra moeten geoptimaliseerd worden, 
zodat de organisatie van festiviteiten er aantrekkelijker wordt. Wat de Grote Markt betreft, wordt onder andere getracht 
om de conflicten tussen de organisatie van evenementen op de Grote Markt en de organisatie van de marktdag te 
reduceren, door een alternatieve duurzame locatie voor de marktdag te zoeken ingeval van (opbouw) van evenementen.
Er worden subsidiereglementen ontwikkeld voor evenementen, kermissen, caranavalverenigingen, vaderlandslievende 
verenigingen en muziekmaatschappijen. Momenteel wordt hier nog te veel ad hoc mee omgegaan. De stad evalueert de 
bestaande regelingen, binnen het huidig financieel kader.
De evenementenadministratie wordt zoveel mogelijk geïntegreerd op de dienst evenementen en plechtigheden, waarbij 
een feestloket geïnstalleerd wordt als het centrale aanspreekpunt voor aanvragers. Belangrijk is dat er een 
administratieve vereenvoudiging gerealiseerd wordt voor organisatoren, door een verdere digitalisering en een betere 
organisatie van de back office.
Tot de taken van het feestloket behoren de administratieve behandeling en het beantwoorden van aanvragen, het geven 
van informatie en het organiseren van vorming (bv. cursus fuifbuddy verder organiseren, cursus evenementen/fuiven 
ontwikkelen, organisatiegids bijwerken en op regelmatige tijdstippen uitgeven), maar ook het vermijden van 
overlappingen op vlak van data, programma¿s,... en het geven van begeleiding op maat van organisatoren.

2019140155

Feestmateriaal verhuren voor evenementen van verenigingen, scholen, vakbonden, mutualiteiten, wijkcomités, braderijen en 
politieke partijen.

G 2019142089

O 2019/70000300/CVO/0710/06 Verhuringen roerende goederen/Feesten en plechtigheden/Feestmateriaal: onderhoud, marktkasten e.a. 2019144020
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 41.710 39.975 50.986 42.609 36.700
 

2019

Vorig krediet 36.700

Wijziging 4.000

Nieuw krediet 40.700

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 4.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Ronde van Vlaanderen G 2019170124

O 2019/74700900/CVO/0719/02 Overige diverse opbrengsten/Overige evenementen/Jaarlijkse evenementen 2019170172

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 15.000 14.614

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 10.600

Nieuw krediet 10.600

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassen aan huidig ontvangstenniveau.

Bedrag 10.600

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP114. De inzet en het verhuur van feestmateriaal optimaliseren. 
-	De ontleningsmodaliteiten worden nog meer gedigitaliseerd.
-	Er dient een kerntakendebat gevoerd te worden over welk en hoeveel materiaal ter beschikking wordt gesteld, in overleg 
met het middenveld. Diverse pistes dienen daarbij bekeken te worden: de aanpassing van de retributie op feestmateriaal 
op basis van de kostprijs van het materiaal en de personeelskost (met het oog op de organisatie van een afhaalsysteem), 
raamcontracten afsluiten voor grote materialen (grote tenten, podia), zelf materiaal huren in plaats van het in eigen 
beheer te hebben.
-	De fuifkoffer wordt uitgebreid tot feestkoffer.
-	Bij het provinciebestuur pleiten voor het behoud van een filiaal van de provinciale uitleendienst in Sint-Niklaas.

 
We willen het aantal arbeidsongevallen bij de dienst feestelijkheden verminderen. De stad doet inspanningen opdat het 
personeel veilig en ergonomisch kan werken. Er zullen diverse acties nodig zijn om de werkbelasting te verlagen en betere 
aangepaste materialen te voorzien. Ook de plaatsing en verhuur van podia en grote tenten moet worden herbekeken.

2019140156

Feestmateriaal en bijhorende hulpmiddelen aankopen. G 2019142090

U 2019/23000000/CVO/0710/02 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden 2019143653

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 16.397 28.929 44.605 33.432 23.025

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 63.270

Wijziging 17.000

Nieuw krediet 80.270

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -13.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Toelichting wijziging huidig jaar Aankoop mobiele barrière afsluiten rijbaan.

Bedrag 30.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD23. Een dynamisch sportbeleid voeren door te zorgen voor een breed en toegankelijk aanbod, een kwalitatieve 
sportinfrastructuur en ondersteuning van sportverenigingen.

2019140023

AP121. Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie.
Het sportbeleid heeft als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, al of niet in verenigingsverband. Het 
aanbod van kinderopvang, speelpleinwerkingen en sport en cultuur  wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Er 
worden partners gezocht voor een verdere uitbouw van het aanbod voor +12-jongeren. Er komen sportinitiaties op 
speelpleintjes, buurtpleinen¿ om jong en oud kennis te laten maken met specifieke sporten. Deze werken als opstapje naar 
(anders)georganiseerde sport. Tijdens evenementen met groot bereik worden sport en sportclubs gepromoot. 
De stad blijft inzetten op interessante sportmanifestaties. In overleg en in samenwerking met verschillende stedelijke 
diensten, sportclubs, verenigingen, scholen en buurten kan een ¿stedelijk sportjaar¿ georganiseerd worden, waarbij men 
de handen in elkaar slaat om iedereen in beweging te krijgen. Volkssporten, minder bekende en minder populaire sporten 
verdienen de aandacht. 
Ten behoeve van sporten in andere organisatievormen dan de sportclub kan de sportdienst faciliterend optreden door 
bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur en een sportverzekering.
Het eigen stedelijk aanbod van het sportpromotieteam wordt het best omgevormd, zodat men zich opnieuw kan 
toespitsen op het sportpromotionele.

2019140167

Een breed sport- en beweegaanbod organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. G 2019140856

O 2019/74700900/CVO/0740/01 Overige diverse opbrengsten/Sport/Sportbeleid 2019142887
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 58.256 52.537 81.256 96.241 96.124

Ontvangsten 164.537 56.130 260.263 197.358 176.700
 

2019

Vorig krediet 164.700

Wijziging 10.000

Nieuw krediet 174.700

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP123. De sportinfrastructuur versterken door gerichte investeringen en samenwerking.
De stad stelt een meerjaren-sportinfrastructuurplan op om de kwaliteit en de capaciteit van de infrastructuur aan te 
passen aan de noden van de sporten, clubs en sporters van vandaag en om de levensduur van de bestaande investeringen 
te verlengen en energiezuinig te maken.
Sportclubs die eigen infrastructuur hebben, kunnen in aanmerking komen voor steun voor investeringen die energie 
helpen besparen en de toegankelijkheid, hygiëne en veiligheid van de accommodatie verbeteren.
Sportinfrastructuur in scholen of bedrijven ligt er buiten de uren vaak ongebruikt bij. De stad kijkt eerst naar de 
bestaande, niet openbare privé-sporthallen en sportterreinen (vooral scholen) als supplement voor de bestaande 
infrastructuur. Onder een nieuw te bepalen raamakkoord zullen scholen hun infrastructuur kunnen beschikbaar stellen. 
De stad kan hier faciliterend optreden.
Toch blijft er een inspanning nodig om het tekort aan sportinfrastructuur weg te werken of om bestaande infrastructuur 
te renoveren. De door de sportraad voorgestelde lijst van infrastructuur-werken is hiervoor een leidraad. De beschikbare 
budgettaire ruimte en de te ontwikkelen langetermijnvisie op uitbreiding en onderhoud van het stadspatrimonium zullen 
hierin de keuzes bepalen.
Op de site Ter Beke wordt geijverd voor het behoud van de recreatie- (o.a. jeugdwerking) en sportmogelijkheden (o.a. 
judo), waarbij ook voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien.

2019140174
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Vernieuwen geluidsinstallatie in zwemhal. G 2019142469

U 2019/26500000/CVO/0740/03 Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa/Sport/Sinbad 2019142935

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 14.964

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 36

Wijziging -36

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -36

Soort wijziging Budgetwijziging

In sportcentrum Ter Beke - Sinaai de buitensportinfrastructuur herinrichten. G 2019150134

U 2019/22200007/CVO/0740/02 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Sport/Sportinstellingen en sportterreinen 2019150448

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 19.965 5.522 126.930

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 37

Wijziging -37

Nieuw krediet 0
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Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -37

Soort wijziging Budgetwijziging

Plaatsen toegangscontrole voor niet publiek toegankelijke doorgangen/lokalen in de inkomhal. G 2019150136

U 2019/22200007/CVO/0740/03 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Sport/Sinbad 2019150452

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 1.379 1.819 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.942

Wijziging -1.942

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -1.942

Soort wijziging Budgetwijziging

Uitvoeren 'project De Klavers'. G 2019170009

U 2019/22200007/CVO/0740/02 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Sport/Sportinstellingen en sportterreinen 2019170063
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 2.541

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 866.704

Wijziging -366.704

Nieuw krediet 500.000

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -366.704

Soort wijziging Budgetwijziging

Verbeteren akoestiek in zwemhal. G 2019170130

U 2019/22200007/CVO/0740/03 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Sport/Sinbad 2019170185

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 26.285

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 317

Wijziging -317

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -317

Soort wijziging Budgetwijziging
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Aanleggen van een BMX-terrein, een baseballveld en een speelzone. G 2019180052

U 2019/22200007/CVO/0740/02 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Sport/Sportinstellingen en sportterreinen 2019180148

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 39.613

Wijziging 11.397

Nieuw krediet 51.010

Toelichting wijziging huidig jaar 'Terugzetting compensatie 2018' (Rioproject Gentstraat - Nauwstraat: afkoppelingen op particulier domein: 
studie (S.C. 03-12-2018 - punt 48))

Bedrag 11.397

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/22800107/RME/0310/01 Overige onroerende infrastructuur - riolering - zonering - in uitvoering/Beheer 
van regen- en afvalwater/Rioleringen

PBD24. Integraal jeugdbeleid voeren waardoor alle kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen krijgen en het 
jeugdwerk verder ondersteunen.

2019140024
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AP127. Speelweefsel in kernstad en deelgemeenten ruimtelijk vorm geven.
Het actieplan ¿speelweefsel voor de kernstad¿ is een hefboom voor stadsvernieuwing en de leefbaarheid van de 
stadswijken. Binnen de financiële ruimte wordt in enkele groen- en speelarme buurten een wijkvernieuwingstraject op 
gezet. Daarmee worden voldoende kwalitatieve verblijfsruimte en verkeersveilige routes voor voetgangers en fietsers 
gerealiseerd. Kinderen en jongeren moeten mee kunnen beslissen over de invulling van de ruimte die voor hen wordt 
voorzien. Door eveneens buurtbewoners en alle veldwerkers via een duidelijk participatietraject nauw te betrekken, 
versterkt het ook de sociale cohesie in de buurt.
Gebaseerd op de expertise uit alle ruimtelijke plannen voor de kernstad, wordt voor elke deelgemeente een soortgelijke 
maar geïntegreerde visie uitgewerkt in de vorm van een ¿speellint¿. Functionele vergroening (bv. toegankelijke 
(speel)bossen), speelplekken, andere trekpleisters en de trage verbindingen daartussen staan hierin centraal.
Met een geïntegreerd budget voor wijk- en speelgroenprojecten kan het speelweefselnetwerk van de stad en de 
deelgemeenten gericht worden verdicht wanneer zich kansen aandienen. Bij nieuwe projecten wordt de bestaande 
expertise gebruikt om vanaf de planningsfase genoeg kwalitatieve ruimte te voorzien voor kinderen en jongeren.
Het ¿Goe Gespeeld charter¿ vormt de basis van de visie op kinderen en jongeren als actor in de publieke ruimte.

2019140182

Geïntegreerde en projectmatige aanpak van de aanleg van speelgroen en openbare sport- en speelterreinen, gesteund op de 
acties en inrichtingsprincipes opgenomen in het actieplan speelweefsel.

G 2019140972

U 2019/22200007/CVO/0750/02 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Jeugd/Jeugdruimte 2019140858

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 7.244 23.475 175.453 237.609 140.735

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 185.257

Wijziging 13.266

Nieuw krediet 198.523

Toelichting wijziging huidig jaar Terugzetting compensatie december 2018 betreffende 'het ontwerp en aanleg van de openbare groene ruimte in 
de Beenaertwijk'.

Bedrag 13.266

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP137. Het elan van Sint-Niklaas als dé stad van de Sint vergroten.
Sinterklaas is en blijft een van de uithangborden van de stad, waarrond jaarlijks tussen half november en 6 december een 
kindgericht en feestelijk aanbod wordt uitgebouwd dat kadert binnen het kindvriendelijk beleid van de stad. Het 
bestaande aanbod met de ¿Dag van de Sint¿, het ¿Huis van de Sint¿, ¿Sint in de Piste¿ en de Sinterklaaszoektocht zal 
worden verdergezet. Tegelijkertijd zal de stad actief op zoek gaan naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen die de bestaande aanvullen en waar mogelijk met elkaar verbinden. De stad engageert zich om, samen met 
de (jeugd)verenigingen, lokale middenstanders en horeca, het elan van Sint-Niklaas als dé stad van de Sint verder te 
vergroten.   
Concreet wil de stad volgende initiatieven nemen:
-	De stad engageert zich om het bestaande aanbod verder uit te werken, samen met alle betrokken partners, waaronder 
het Sint-Nicolaasgenootschap, de Stedelijke Musea, het Actiecomité voor Handel en Ambachten (Acha) en KaHo Sint-
Lieven.
-	De stad ontwikkelt samen met de (jeugd)verenigingen, lokale middenstanders en horeca nieuwe initiatieven, gericht op 
de jongste inwonertjes van de stad.  Die nieuwe initiatieven moeten aanvullend zijn op het bestaande aanbod en de 
aantrekkingskracht naar de bestaande activiteiten vergroten.
-	Wie aankomt in Sint-Niklaas, moet opmerken dat Sinterklaas er óók gearriveerd is. De stad gaat daarom samen met de 
(jeugd)verenigingen, lokale middenstanders en horeca op zoek naar nieuwe mogelijkheden om Sinterklaas nog 
prominenter in zijn stad en in het straatbeeld aanwezig te laten zijn, in het bijzonder in het kernwinkelgebied, vanaf het 
station naar het Huis van de Sint en de circustent op de Grote Markt.

2019140196

Het Huis van de Sint van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in de Salons Voor Schone Kunsten in de Stationsstraat 
logistiek, financieel en personeel ondersteunen.

G 2019142094

U 2019/64900900/CVO/0710/02 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden 2019143927
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 27.051 21.589 29.099 30.000 34.265

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 30.000

Wijziging 4.500

Nieuw krediet 34.500

Toelichting wijziging huidig jaar Stad van de Sint: budget 2019 (S.C. 01-04-2019 - punt 100)

Bedrag 4.500

Soort wijziging Budgetwijziging

De Dag van de Sint organiseren op de Grote Markt als blije intrede van Sinterklaas in onze stad. G 2019142095

U 2019/61501550/CVO/0719/02 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overige evenementen/Jaarlijkse evenementen 2019143934

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 10.485 21.518 24.017 20.625 20.630

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 20.630

Wijziging -1.550

Nieuw krediet 19.080

Toelichting wijziging huidig jaar Stad van de Sint: budget 2019 (S.C. 01-04-2019 - punt 100)

Bedrag -1.550

Soort wijziging Budgetwijziging
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O 2019/74600010/CVO/0710/02 Sponsoring/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden 2019144025

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 19.500
 

2019

Vorig krediet 19.500

Wijziging -17.000

Nieuw krediet 2.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -17.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74700900/CVO/0710/02 Overige diverse opbrengsten/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden 2019144026

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 550 0 0 0 1.500
 

2019

Vorig krediet 1.500

Wijziging 13.000

Nieuw krediet 14.500
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 13.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Het evenement Sint in de Piste van ACHA op de Grote Markt logistiek, financieel en personeel ondersteunen. G 2019142098

U 2019/64900900/CVO/0710/02 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden 2019143937

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 40.000 40.000 25.000 25.000 30.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 25.000

Wijziging 5.000

Nieuw krediet 30.000

Toelichting wijziging huidig jaar Stad van de Sint: budget 2019 (S.C. 01-04-2019 - punt 100)

Bedrag 5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD25. De randvoorwaarden creëren om kwalitatief onderwijs mogelijk te maken en onderwijskansen te bieden aan alle 
doelgroepen.

2019140025

AP143. Partner zijn in het voeren van een kostenbewust beleid in het onderwijs.
Het huidige schoolparticipatiefonds willen we ombuigen naar een kansenpassyteem. Via dit nieuwe systeem zouden 
ouders met een kansenpas een korting kunnen verkrijgen op de schoolfactuur.

2019140169

Schoolparticipatiefonds  uitkeren via een kansenpassysteem. G 2019141784

O 2019/74080800/CVO/0889 Andere bijdragen voor de werkingskosten/Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 2019000172
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 90.000

Nieuw krediet 90.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing aan huidig ontvangstenniveau.

Bedrag 70.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassen aan huidig ontvangstenniveau.

Bedrag 20.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP147. Initiatieven ondersteunen met betrekking tot het principe van levenslang en levensbreed leren.
Aan het principe van levenslang en levensbreed leren voor iedereen hecht het stadsbestuur een groot belang. Initiatieven 
om dit levenslang leren te promoten willen we ondersteunen.
Het kortingssysteem moet geëvalueerd worden.

2019140175

Grote Leermarkt organiseren  tijdens Villa Pace. G 2019142143

U 2019/61410900/CVO/0889 Overige administratiekosten/Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 2019142431
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 608 1.000 0 0 1.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.000

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD27. Kwaliteitsvol kunstonderwijs aanbieden, zowel op inhoudelijk als infrastructureel vlak 2019140027

AP152. Actief oplossingen zoeken voor infrastructurele problemen. 2019140185

Verbouwen inkom SASK in functie van veiligheid, toezicht en toegankelijkheid. G 2019170104

U 2019/22200007/CVO/0820/02 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor 
schone kunsten

2019170144

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 7.257

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 582.743

Wijziging -482.743

Nieuw krediet 100.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -482.743

Soort wijziging Budgetwijziging

AP154. Verder investeren in het instrumentarium en de inrichting van klassen.
Voor de SAMWD wordt de restauratie van de buffetpiano¿s verdergezet. Ook wordt onderzocht of de inrichting van een 
opnamestudio voor gezamenlijk gebruik met de SASK tot de mogelijkheden behoort, eventueel met verhuur aan externen 
onder bepaalde voorwaarden.
Verdere digitalisering, met internet in de wijkafdelingen en meer digitaal materiaal in de klassen, is noodzakelijk.

2019140189

Instrumentarium en technische uitrusting voor pedagogische doeleinden up to date houden. G 2019141831

U 2019/23000000/CVO/0820/01 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor muziek, 
woord en dans

2019142001

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 18.900 16.422 21.676 17.716 15.547

Ontvangsten 3.874 4.050 3.693 3.793 2.000
 

2019

Vorig krediet 23.739

Wijziging -4.739

Nieuw krediet 19.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -4.739

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD28. Samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod aan kinderopvang voor baby's, peuters en 
schoolgaande kinderen uitbouwen.

2019140028
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AP157. De verdere uitbouw van buitenschoolse opvang stimuleren.
Het stadsbestuur wil de buitenschoolse opvang verder ontwikkelen. Hiertoe kunnen volgende initiatieven genomen 
worden:
-	Er is een nieuw decreet buitenschoolse opvang in de maak, dat de verantwoordelijkheden voor de invulling van de vrije 
tijd van kinderen uit het basisonderwijs verdeelt tussen onderwijs, sport, cultuur en kinderopvang. Hier moet de stad alle 
kansen benutten.
-	De stedelijke dienst voor buitenschoolse opvang ¿De Sprinkhaan¿ zal zich in de toekomst vooral op de jongste kinderen 
(- 6 jaar) en op de langere opvang moeten richten. Scholen zullen zelf voor kortere opvang moeten instaan en oudere 
kinderen zullen vanuit de opvang naar andere activiteiten vertrekken. Opvang wordt zo mogelijk centraal georganiseerd 
en is later dan 18 uur open. Ter voorbereiding hiervan willen we elke mogelijkheid tot centralisatie grondig onderzoeken 
en zo mogelijk benutten, temeer daar de scholen steeds meer zelf de huidige opvanglokalen nodig hebben. Daarnaast 
moet de stad initiatieven ondersteunen om te zorgen dat de school de korte opvang zelf doet (bv. duivenhokklas).

Om die verdere ontwikkeling van buitenschoolse opvang mogelijk te maken, is het nodig om te investeren in goede 
infrastructuur: 
-	Het project om een multifunctioneel gebouw op de VP-site te zetten als een plaats voor de bestaande jeugdbeweging, 
speelpleinwerking en buitenschoolse opvang (herlokalisatie van het Mispeltje) is reeds in voorbereiding en moet een 
doorstart kennen. 
-	Specifiek in Belsele dringt zich een herhuisvesting van de buitenschoolse opvang op.
-	Er wordt nagegaan of er stadspatrimonium beschikbaar is voor opvang.

2019140199

Op de VP-site een multifunctioneel gebouw oprichten voor de buitenschoolse opvang, ter vervanging van site 't Mispeltje. G 2019140321

U 2019/22200007/WEL/0945/05 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Kinderopvang/Buitenschoolse opvang 2019140538

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 484 13.061 29.215

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.357.240

Wijziging -1.349.367

Nieuw krediet 7.873
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Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -1.349.367

Soort wijziging Budgetwijziging

Realisatie bouwproject BGO op de site De Klavers G 2019180021

U 2019/22200007/WEL/0945/05 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Kinderopvang/Buitenschoolse opvang 2019180102

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 1.008.496

Wijziging -858.496

Nieuw krediet 150.000

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -858.496

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD29. Ouders, grootouders en scholen verder ondersteunen in hun opvoedingstaak. 2019140029

AP159. Een regierol opnemen inzake opvoedingsondersteuning.
De opvoedingswinkel en het Huis van het Kind  spelen in op nieuwe tendensen en behoeften in functie van de doelgroep 
en vervullen ten minste de opdrachten omschreven in het decreet preventieve gezinsondersteuning. Een divers aanbod 
aanbieden en hierover duidelijk communiceren is belangrijk. Er moeten acties ondernomen worden om alle doelgroepen 
te bereiken.

2019140201
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Reguliere partners inzake opvoedingsondersteuning faciliteren en kansen geven aan experimantele projecten inzake 
opvoedingsondersteuning.

G 2019140959

O 2019/70000310/WEL/0944 Verhuringen onroerende goederen/Sociale bijstand 2019140889

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 5.190 6.573 6.573 16.352 6.000
 

2019

Vorig krediet 6.000

Wijziging 6.000

Nieuw krediet 12.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 6.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74060400/WEL/0944 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel/Opvoedingsondersteuning 2019140879

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 42.528 86.158 95.365 97.456 94.293
 

2019

Vorig krediet 94.293

Wijziging 2.000

Nieuw krediet 96.293
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74080800/WEL/0944 Andere bijdragen voor de werkingskosten/Sociale bijstand 2019140890

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 5.661 2.834 32.542 7.000 3.400
 

2019

Vorig krediet 3.400

Wijziging 3.000

Nieuw krediet 6.400

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 3.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP160. Projecten uitvoeren ter preventie van schooluitval en gedragsproblemen bij kinderen.
Hierbij wordt gedacht aan volgende acties: 
-	bekijken of een uitbreiding van het aanbod aangepast aan de vraag mogelijk is. Een regelmatige evaluatie en een 
eventuele bijsturing van de huidige projecten inzake sociale vaardigheden (bv. Lift, Stop 4-7, Traject op School, Traject 
8-12) moet ervoor zorgen dat ze nog beter aan de noden beantwoorden;
-	het Time-outproject evalueren en bijsturen;
-	alle groepen die huiswerkbegeleiding organiseren blijven ondersteunen, met bijzondere aandacht voor de ondersteuning 
van alle kansarme gezinnen.

2019140202
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Organisaties die studiebegeleiding aanbieden financieel ondersteunen via een subsidiesyteem en inhoudelijk via samenwerking 
met Odisee.

G 2019140975

U 2019/64900900/WEL/0944 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Opvoedingsondersteuning 2019140860

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 4.500 3.826 6.424 3.648 8.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 8.000

Wijziging -3.000

Nieuw krediet 5.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -3.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Time Out evalueren, bijsturen en verder ondersteunen. G 2019140982

U 2019/64900900/WEL/0944 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Opvoedingsondersteuning 2019140863

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 51.243 43.603 44.607 43.603 44.606

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 44.606

Wijziging -44.606

Nieuw krediet 0
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -44.606

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74060400/WEL/0944 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel/Opvoedingsondersteuning 2019170104

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 44.607 44.652
 

2019

Vorig krediet 44.652

Wijziging 50.000

Nieuw krediet 94.652

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 50.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP161. De speel-o-theek ondersteunen.
Nu de drie speel-o-theken geïntegreerd zijn, moet erover gewaakt worden dat de samenwerking vlot verloopt en kan de 
speel-o-theek uitgebouwd worden.

2019140204

De spelotheek ondersteunen. G 2019140985

U 2019/23000000/WEL/0944 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Opvoedingsondersteuning 2019140911
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 5.556 5.788 5.358 5.581 7.798

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 17.919

Wijziging -7.919

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -7.919

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD30. Inzetten op preventie als de beste garantie om gezond te blijven. 2019140030

AP164. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen.
De stad en het OCMW ondersteunen initiatieven rond een toegankelijke ambulante geestelijke gezondheidszorg en 
trachten het taboe rond geestelijke gezondheidszorg te doorbreken.
De stad ondersteunt specifieke projecten met kansarme doelgroepen van het wijkgezondheids-centrum De Vlier. In het 
algemeen kan gesteld worden dat De Vlier een belangrijke rol speelt in het werk rond gezondheid en armoede. De stad 
erkent deze rol en probeert De Vlier hierin zo veel mogelijk te steunen. 
 
De stad voert de regie over een lokaal drugbeleidsplan in samenwerking met diverse partners. Een lokaal drugbeleid 
bestaat uit 3 belangrijke pijlers: preventie; vroeginterventie/hulpverlening; politie/justitie. De stad heeft, samen met 
andere partners, een specifiek aanbod in de drughulpverlening: het methadonproject (MSOC-project).

2019140227

Voorzien in een laagdrempelige drughulpverlening voor chronische druggebruikers (MSOC). G 2019140565

U 2019/61310000/WEL/0989 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici/Overige dienstverlening 
inzake volksgezondheid

2019140561
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 4.978 9.888 12.365 10.590 14.400

Ontvangsten 0 8.754 7.416 9.405 0
 

2019

Vorig krediet 14.400

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 13.400

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD31. Een beleid voeren dat erop gericht is om de zelfredzaamheid van nieuwkomers en anderstaligen te verhogen en hen te 
stimuleren om aan alle aspecten van onze samenleving deel te nemen.

2019140031

AP165. Inzetten op de verhoging van de kennis van het Nederlands.
Wie actief deel wil uitmaken van onze stad, moet zich uit de slag kunnen trekken in het Nederlands. De stad onderzoekt 
hoe ze, aanvullend op het bestaande aanbod, alternatieve methodieken kan ontwikkelen om nieuwkomers en oudkomers 
Nederlands te laten leren en vraag en aanbod vervolgens op elkaar af te stemmen, door bijvoorbeeld het initiatief ¿Oefen 
hier je Nederlands¿, het ¿Taalmixcafé¿ of het voorzien van kleinschalige (vormings)momenten waar Nederlands oefenen 
gekoppeld wordt aan een andere activiteit (bv. over gezond koken).

2019140228

Taalaanbod regisseren: het aanbod Nederlands voor anderstaligen wordt in kaart gebracht en de blinde vlekken gedetecteerd. 
De stad ondersteunt organisaties die een aanbod ontwikkelen voor anderstaligen

G 2019160121

U 2019/64900900/WEL/0902 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Integratie van personen met vreemde herkomst 2019160369
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 2.474 6.400

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 6.400

Wijziging -2.000

Nieuw krediet 4.400

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP169. Samenlevingsproblemen detecteren, ze bespreekbaar maken, oplossingen formuleren en aan probleempreventie 
doen.
Waar mensen samenleven, durven problemen ontstaan, niet in het minst waar mensen met een verschillende sociaal-
culturele achtergrond samenleven. Deze problemen moeten zonder taboes bespreekbaar kunnen zijn. Waar nodig wordt 
gezocht naar oplossingen en waar mogelijk wordt gewerkt aan probleempreventie. Een doelgroep die bijzondere 
aandacht vraagt, is de Romabevolking. Het project rond Roma-buurtstewards is net van start gegaan en moet verder 
uitgebouwd worden.

2019140232

Ondernemen acties voor aanpak radicalisering en bijhorende sociale spanningen. G 2019170154

U 2019/61501550/WEL/0909 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 2019170227
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 3.697 9.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 9.000

Wijziging -2.000

Nieuw krediet 7.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD32. Van Sint-Niklaas een leeftijdsvriendelijke stad maken. 2019140032

AP173. Ouderenvriendelijke checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie implementeren.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde een gids over ¿age-friendly cities¿. Een 
¿ouderenvriendelijke¿ leefomgeving kan immers in belangrijke mate bijdragen aan de gezondheid en het welzijn, niet 
alleen van ouderen, maar van iedereen. De stad wil de principes van de checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie in 
het beleid implementeren, door permanent aandacht te besteden aan ouderen¬vrien¬delijk¬heid als onderdeel van het 
transversaal thema diversiteit. De checklist heeft aandacht voor de publieke ruimte en gebouwen, vervoer, wonen, 
maatschappelijke participatie, respect en sociale inclusie (sociaal erbij horen), burgerparticipatie en tewerkstelling, 
communicatie en informatie en welzijns- en gezondheidsdiensten.

2019140236

Respect tonen voor senioren via geschenken voor jubilarissen en 100-jarigen. G 2019141613

U 2019/61440200/WEL/0959 Relatiegeschenken en prijzen/Feesten en plechtigheden/Geschenken jubilarissen 2019141701
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 4.630 6.555 6.461 8.160 9.400

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 9.400

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 8.400

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD33. Een klimaat voor een sociale en solidaire stad verder realiseren. 2019140033
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AP177. Samenwerken voor een sociaal woonbeleid. 
De stad wil in optimale samenwerking met het OCMW volgende initiatieven nemen om een sociaal woonbeleid te 
realiseren:
-	Het aantal sociale woningen verhogen.
-	De woonwinkel versterken: als de burger vragen heeft rond huren, verhuren, wonen en energie moet hij bij de 
woonwinkel terecht kunnen. Er moet hierbij een bijkomende focus zijn op energiearmoede, preventie rond uithuiszetting 
en advies voor private kleine verhuurders. De energiesnoeiers kunnen hierin een belangrijke rol spelen. We willen ook de 
energiescans voortzetten en bekijken hoe de uitvoering van energiezuinige maatregelen kan worden ondersteund.
-	De mogelijkheid onderzoeken om, ter aanvulling op de Vlaamse Huurpremie voor wie vijf jaar op een wachtlijst staat 
van een sociale huisvesting, onder bepaalde voorwaarden een premie toe te kennen aan Sint-Niklazenaars die vier jaar op 
de wachtlijst staan van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH).
-	In samenwerking met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) voorzien in een aantal nood- en 
transitwoningen.
-	Het oprichten van een huurwaarborgfonds als alternatief voor de OCMW-huurgarantie onderzoeken en samen bekijken 
met de initiatieven van de Vlaamse overheid terzake.
-	Initiatieven nemen om dak- en thuisloosheid te voorkomen.
-	Specifieke woonprojecten voor personen met een beperking ondersteunen.
-	Experimenten van alternatieve woon- en eigendomsvormen onderzoeken en ondersteunen.
-	Zich actief inzetten om discriminatie op de huisvestingsmarkt te bestrijden door de naleving van het afgesloten protocol 
actief op te volgen.
In het hoofdstuk wonen wordt ook aandacht besteed aan het sociaal woonbeleid.

2019140240

Investeringstoelage voor wooninitiatieven voor specifieke doelgroepen. G 2019143576

U 2019/66400000/WEL/0900 Toegestane investeringssubsidies/Sociale bijstand 2019144972
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 60.000

Wijziging -40.000

Nieuw krediet 20.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -40.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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AP179. Een coherent armoedebeleid voeren.
De stad en het OCMW willen een armoedeplan opmaken, met kinderarmoede en activering als specifieke 
aandachtspunten. Bij de opmaak van dit armoedeplan moeten de diverse spelers die werken rond armoede (zowel vanuit 
overheid en middenveld) betrokken worden. De stad probeert deze partners samen te brengen voor regelmatig armoede-
overleg, teneinde een coherent beleid te voeren. Eerst moeten de interne partners samengebracht worden, nadien kan dit 
verder extern uitgebouwd worden. Het is hierbij de bedoeling om verenigingen en voorzieningen die werken rond 
armoede te blijven ondersteunen.
Het armoedeplan zal opgevolgd en waar nodig bijgestuurd worden. Een instrument hierbij is de armoedebarometer. 
Een primair aandachtspunt in het armoedebeleid is dat de hulp- en dienstverlening van stad en OCMW beter kenbaar 
worden gemaakt. Er zijn immers nog steeds mensen die hun rechten niet kennen. Vooral het aanbod van financiële 
steunverlening van het OCMW wordt beter (doelgroepgericht) bekend gemaakt. Er wordt hierbij gestreefd naar 
eenvoudiger taalgebruik.
Daarnaast moet het armoedebeleid gericht zijn op volwaardig burgerschap voor iedereen die in de stad leeft. Het 
stadsbestuur en het OCMW nemen hiervoor initiatieven waarbij de meest kwetsbaren in de stad ¿geïntegreerd¿ worden, 
en doen concrete acties om (financieel) kwetsbaren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, deel te nemen aan de 
lokale LETS-groep (¿local exchange trading system¿), aan sociaal-culturele/artistieke projecten¿
Via de methodiek van straathoekwerk tracht de stad de meest kwetsbare personen in onze samenleving te bereiken, door 
actief op zoek te gaan naar deze mensen en te proberen, door hun vertrouwen te winnen, een emancipatorisch proces op 
gang te brengen. De straathoekwerker werkt integraal: dit betekent dat er gewerkt wordt op verschillende 
levensdomeinen. De thema¿s waarrond gewerkt wordt, zijn onder meer (geestelijke) gezondheid, eenzaamheid, 
huisvesting, financiën, tewerkstelling en veiligheid.
Er moet vermeden worden dat kwetsbare groepen jongvolwassenen in een armoedespiraal terechtkomen. Het 
stadsbestuur en het OCMW organiseren daarom een overleg met de betrokken partners uit het deeltijds onderwijs en de 
bijzondere jeugdzorg om de specifieke noden van deze doelgroep te inventariseren en om samen maatregelen te nemen 
die voorkomen dat deze jongeren reeds vroeg in een armoedesituatie terechtkomen.
De acties uit dit actieplan moeten integraal gedragen worden door stad en OCMW.

2019140242

Via "gerechtelijke alternatieve maatregelen" en de organisatie van de dienst Autonome Werkstraffen bevorderen dat 
veroordeelden de draad van hun leven opnieuw opnemen.

G 2019140602

O 2019/74070400/WEL/0909 Bijdragen van de Federale overheid voor de bezoldiging van ander personeel/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid

2019141559
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 138.379 187.610 193.267
 

2019

Vorig krediet 193.267

Wijziging 60.000

Nieuw krediet 253.267

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 60.000

Soort wijziging Budgetwijziging

AP182. Een gericht en sociaal premie- en ondersteuningsbeleid voeren.
Het kansenpassysteem, dat tot doel heeft de participatie van kwetsbare groepen aan het socio-cultureel en 
vrijetijdsaanbod in de stad te verhogen, wordt verfijnd en verder gepromoot. Stad en OCMW stemmen de stedelijke 
kansenpas en de Vlaamse en federale middelen voor socio-culturele participatie beter op elkaar af. 
De stedelijke verzorgingstoelage voor ouders van een kind met een beperking of aandoening blijft behouden, net als de 
mantelzorgpremie voor personen die thuis een zorgbehoevende oudere boven de 65 jaar verzorgen. De geboortepremie 
vanaf het tweede kind wordt afgeschaft.
Het stadsbestuur wil pleegouders verder ondersteunen. De pleegzorgpremie blijft behouden. Daarnaast wordt een 
rechtenbrochure opgemaakt en wordt voldoende budget voorzien, zodat pleegouders verder een beroep kunnen doen op 
de materialenbank van de stad.

2019140245

Behouden en promoten van de stedelijke verzorgingstoelage voor ouders van een kind met een beperking of aandoening. G 2019140639

U 2019/64900900/WEL/0909 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 2019141467
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 110.712 114.204 116.064 115.320 122.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 122.000

Wijziging -4.000

Nieuw krediet 118.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -4.000

Soort wijziging Budgetwijziging

PBD34. Het beleid van stad en OCMW op elkaar afstemmen. 2019140034

AP184. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën.
Het stadsbestuur engageert zich om de sociale doelstellingen van het OCMW verder financieel te ondersteunen, enerzijds 
door de inzet van het stedelijk Zilverfonds voor de investeringen van het OCMW in het kader van het Zorgstrategisch 
Plan (8,2 miljoen EUR), anderzijds door een jaarlijkse stijging te voorzien van de dotatie. Deze stijging bedraagt 5% in 
2013, 4% in 2014 en 3% vanaf 2015. Aan het OCMW wordt gevraagd haar takenpakket en dienstverlening binnen dit 
kader in te vullen.
Binnen het bestaande personeelsbestand verwacht het stadsbestuur van het OCMW een vergelijkbare inspanning als die 
van de stad inzake arbeidsvoorwaarden en efficiëntie.
In de seniorenzorg wordt de efficiëntie-inspanning afgestemd op het zorgstrategisch plan.

2019140247

Exploitatietoelage OCMW. G 2019142967

U 2019/64900300/ABV/0100/04 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/Politieke organen/OCMW 2019144818
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 17.016.093 16.609.012 16.453.334 16.927.189

Ontvangsten 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
 

2019

Vorig krediet 17.293.977

Wijziging -17.293.977

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie op MAR voor wat betreft 'exploitatietoelage OCMW' (n.a.v. opmerking toezichthoudende overheid)

Bedrag -17.293.977

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/64900300/WEL/0900 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/Sociale bijstand

U 2019/64900300/WEL/0900 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/Sociale bijstand 2019000201

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 17.293.977

Nieuw krediet 17.293.977

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie op MAR voor wat betreft 'exploitatietoelage OCMW' (n.a.v. opmerking toezichthoudende overheid)

Bedrag 17.293.977

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/64900300/ABV/0100/04 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/Politieke organen/OCMW
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AP185. Synergie opzetten tussen stad en OCMW als hefboom voor meer efficiëntie en rationalisering.
Synergie tussen stad en OCMW is nuttig indien het leidt tot meer efficiëntie (gekoppeld aan kostenbeheersing) en indien 
het voor de klant en burger tot een betere of minstens gelijkwaardige dienstverlening leidt. De reeds gerealiseerde 
synergie met betrekking tot de dienst ICT, de woonwinkel, het drukwerk en de ombudsdienst was een eerste stap. 
Synergie inzake personeelsbeleid, sociale dienstverlening, logistiek en technische diensten wordt prioritair nagestreefd.

2019140248

Het systeem voor organisatiebeheersing ondersteunen via externe audits. G 2019142770

U 2019/61390000/ABV/0119/99 Andere erelonen en vergoedingen/Overige algemene diensten/Overige van overige algemene diensten 2019143378

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 17.960 20.730 23.290 19.500 25.000

Ontvangsten 0 0 9.390 0 0
 

2019

Vorig krediet 25.000

Wijziging 20.000

Nieuw krediet 45.000

Toelichting wijziging huidig jaar Organisatiebeheersing: planning audits 2019-2020 (S.C. 26-11-2018 - punt 78)

Bedrag 20.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankopen van medische, verzorgings-, en keukenbenodigdheden in synergie met OCMW. G 2019170013

U 2019/61501500/WEL/0900 Overige technische kosten en materiaal - food/Sociale bijstand 2019170072
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 45.764 51.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 51.000

Wijziging -6.000

Nieuw krediet 45.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -6.000

Soort wijziging Budgetwijziging

NPBD01.In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster algemeen beleid en veiligheid die 
niet vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstellingen.

2019140035

APR01. Algemeen beleid en veiligheid: verrekenen van alle inkomsten en uitgaven die niet vervat zitten in de prioritaire 
beleidsdoelstellingen.

2019140205

Het beheren en onderhouden van de stedelijke radiocommunicatieapparatuur, die gebruikt worden tijdens massa- en 
risicomanifestaties en noodsituaties.

G 2019140061

U 2019/61501200/ABV/0490 Huur technisch materiaal/Overige elementen van openbare orde en veiligheid 2019140942
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 11.305 7.816 13.525 8.059 24.558

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 11.600

Wijziging 8.056

Nieuw krediet 19.656

Toelichting wijziging huidig jaar Huren digitale radiocommunicatiemiddelen: onderhoudscontract (S.C. 27-8-2019 - punt 65)

Bedrag 8.056

Soort wijziging Budgetwijziging

Kleinere machines, toestellen en apparaten aankopen voor uitvoeren dagelijkse taken. G 2019140119

U 2019/23000000/WEL/0990 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Begraafplaatsen 2019140058

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 150 2.541 24.071 6.972 2.955

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 12.045

Wijziging -4.545

Nieuw krediet 7.500

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -4.545

Soort wijziging Budgetwijziging

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 204



Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 2/1/2019 tot 21/6/2019 Pagina  129 van 222

Omheiningsmuur begraafpark Tereken en begraafplaats Nieuwkerken herstellen. G 2019140121

U 2019/22000007/WEL/0990 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Begraafplaatsen 2019140060

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 94 5.097 1.309 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 8.469

Wijziging -3.469

Nieuw krediet 5.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -3.469

Soort wijziging Budgetwijziging

Nieuwe concessies, verhogingen van concessies en wettelijke hernieuwingen toekennen. G 2019140200

O 2019/70000400/WEL/0990 Concessies - vergoedingen/Begraafplaatsen 2019140159

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 303.218 259.987 273.877 330.354 300.000
 

2019

Vorig krediet 300.000

Wijziging 30.000

Nieuw krediet 330.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 30.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankoop uitrusting GIDPBW G 2019140246

U 2019/23000000/ABV/0115 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Welzijn op het werk 2019140195

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 2.944 2.747 432 0 1.615

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 17.256

Wijziging -8.256

Nieuw krediet 9.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -8.256

Soort wijziging Budgetwijziging

Ergonomische hulpmiddelen beeldschermwerk G 2019140344

U 2019/24000000/ABV/0119/05 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen/Overige algemene diensten/Centrale aankoopdienst 2019150445
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 5.088 21.862 21.574 20.852

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 20.002

Wijziging -2

Nieuw krediet 20.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -2

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankopen van boeken, tijdschriften en afsluiten abonnementen G 2019140519

U 2019/61410200/ABV/0110 Documentatie en abonnementen/Secretariaat 2019141355

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 71.966 59.013 66.372 72.106 81.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 81.000

Wijziging -7.500

Nieuw krediet 73.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -7.500

Soort wijziging Budgetwijziging
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Schoonmaakmachines vervangen aan einde levensduur G 2019140536

U 2019/23000000/ABV/0119/10 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Schoonmaak 2019140473

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 19.811 19.607 17.147 23.237 20.194

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 20.003

Wijziging -3

Nieuw krediet 20.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -3

Soort wijziging Budgetwijziging

Instandhouden en uitbreiden ICT infrastructuur (servers, netwerk, SAN, security, end-user systemen) en software G 2019140606

U 2019/24200000/ABV/0119/04 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/ICT 2019140515

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 222.483 630.909 607.976 1.066.372 991.510

Ontvangsten 0 0 0 184.686 120.998
 

2019

Vorig krediet 847.523

Wijziging 261.000

Nieuw krediet 1.108.523
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Toelichting wijziging huidig jaar Verhoging ICT-investeringsbudget om dringende projecten te kunnen implementeren.

Bedrag 100.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Doorfacturatie OCMW-aandeel (basis: verdeelsleutel 60/40)

Bedrag 150.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Vervanging notebooks Mercator + sturingcomputer breimachine

Bedrag 11.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/27000000/CVO/0700/99 Kunstpatrimonium en erfgoed/Musea/Overige van musea

O 2019/26800000/ABV/0119/04 Informaticamaterieel - overige materiële vaste activa/Overige algemene diensten/ICT 2019000191

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 150.000

Nieuw krediet 150.000

Toelichting wijziging huidig jaar Doorfacturatie OCMW-aandeel (basis: verdeelsleutel 60/40)

Bedrag 150.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Ondersteunen van onthaalouders, aangesloten bij de stedelijke dienst, met diverse premies. G 2019140875
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U 2019/64900900/WEL/0945/04 Andere toegestane werkingssubsidies - niet verplicht/Kinderopvang/Dienst opvanggezinnen 2019140749

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 9.537 9.386 7.624 7.613 12.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 12.000

Wijziging -1.600

Nieuw krediet 10.400

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.600

Soort wijziging Budgetwijziging

Uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen aan het voertuigenpark van het stadsbestuur. G 2019141010

U 2019/61650000/ABV/0119/05 Prestaties van derden voor voertuigen/Overige algemene diensten/Centrale aankoopdienst 2019150486

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 85.619 35.933 37.697 65.730

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 117.000

Wijziging -1.500

Nieuw krediet 115.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.500

Soort wijziging Budgetwijziging
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Uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen van het stadsbestuur. G 2019141026

U 2019/24300300/ABV/0119/05 Overig rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Centrale aankoopdienst 2019140915

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 42.252 23.331 44.441 23.933 31.701

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 50.906

Wijziging -906

Nieuw krediet 50.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -906

Soort wijziging Budgetwijziging

Onderhoudscontracten technisch materiaal. G 2019141242

U 2019/61501400/WEL/0945/01 Onderhoudscontracten technisch materiaal/Kinderopvang/Kinderdagverblijven 2019141244

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 869 0 0 511 1.700

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.200

Wijziging -2.200

Nieuw krediet 0
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.200

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op speciaal verzoek e.d. om een efficiënte werking te kunnen garanderen. G 2019141510

U 2019/61410100/ABV/0119/05 Aankoop kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/Centrale aankoopdienst 2019141965

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 30.496 24.407 53.020 57.712 86.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 86.000

Wijziging -20.000

Nieuw krediet 66.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -20.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Leveren van maaltijden, dranken, bloemen, ... in het kader van representaties en recepties. G 2019141575

U 2019/61440100/ABV/0119/05 Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal/Overige algemene diensten/Centrale aankoopdienst 2019141845
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 36.030 54.673 66.092 70.010 86.150

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 94.150

Wijziging -8.000

Nieuw krediet 86.150

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -8.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Onderhoud technische installaties stadsgebouwen. G 2019141599

U 2019/61033100/ABV/0119/09 Prestaties van derden voor gronden en gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019142220

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 173.623 78.511 168.033 138.035 181.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 181.000

Wijziging -7.400

Nieuw krediet 173.600

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -7.400

Soort wijziging Budgetwijziging
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U 2019/61033100/ABV/0119/09 Prestaties van derden voor gronden en gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019142469

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 9.718 21.836 963 13.884 16.200

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 16.200

Wijziging -2.000

Nieuw krediet 14.200

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61033100/ABV/0119/09 Prestaties van derden voor gronden en gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019142501

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 23.565 12.335 18.960 27.000 27.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 27.000

Wijziging -2.000

Nieuw krediet 25.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61033100/ABV/0119/09 Prestaties van derden voor gronden en gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019160364

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 11.960 12.278 20.450

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 20.450

Wijziging -2.000

Nieuw krediet 18.450

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Aan- en verkopen van identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen. G 2019141809

O 2019/70000100/ABV/0130/01 Verkoop van goederen/Administratieve dienstverlening/Bevolking 2019150009
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 521.144 547.377 610.472 573.000
 

2019

Vorig krediet 375.000

Wijziging 125.000

Nieuw krediet 500.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 125.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Reinigen van dienstvoertuigen (poolwagens, vrachtwgaens en speciale voertuigen door derden. G 2019141849

U 2019/61650000/ABV/0119/05 Prestaties van derden voor voertuigen/Overige algemene diensten/Centrale aankoopdienst 2019142044

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 1.663 2.618 1.669 2.124 2.150

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.150

Wijziging -650

Nieuw krediet 1.500

Toelichting wijziging huidig jaar Reinigen voertuigen in eigen beheer (team transport)

Bedrag -650

Soort wijziging Budgetwijziging
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Leveren en vervangen van speciale voertuigen van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen. G 2019141857

U 2019/24300300/ABV/0119/05 Overig rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Centrale aankoopdienst 2019142365

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 369.380 316.996 186.361 157.179 90.909

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 80.001

Wijziging -1

Nieuw krediet 80.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -1

Soort wijziging Budgetwijziging

Semu en kopiegelden innen. G 2019141865

O 2019/70000700/CVO/0820/01 Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a./Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor muziek, woord 
en dans

2019142071
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 690 0 1.306 14.000
 

2019

Vorig krediet 14.000

Wijziging -13.000

Nieuw krediet 1.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -13.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie. G 2019141866

U 2019/24000000/CVO/0820/01 Meubilair - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor muziek, woord en dans 2019142072

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 306 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 29.694

Wijziging -24.694

Nieuw krediet 5.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -24.694

Soort wijziging Budgetwijziging
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Aankoop van bureaumeubilair. G 2019141872

U 2019/24000000/CVO/0820/02 Meubilair - gemeenschapsgoederen/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor schone kunsten 2019142084

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 4.825 4.675 3.605 6.491 4.870

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 5.533

Wijziging -533

Nieuw krediet 5.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -533

Soort wijziging Budgetwijziging

Leveren en vervangen van ander meubilair om een efficiente werking te kunnen garanderen. G 2019141877

U 2019/26600000/ABV/0119/05 Meubilair - overige materiële vaste activa/Overige algemene diensten/Centrale aankoopdienst 2019142090

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 7.546 2.216 67.697 12.466

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 12.534

Wijziging 124.966

Nieuw krediet 137.500
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Toelichting wijziging huidig jaar Vervangen stoelen raadsleden (S.C. 07-01-2019 - punt 65)

Bedrag 50.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -34

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Reorganisatie afdeling personeel: herinrichting lokalen en vervanging meubilair

Bedrag 75.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de diverse ateliers van de dienst gebouwen. G 2019141910

U 2019/23000000/ABV/0119/05 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Centrale 
aankoopdienst

2019142180

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 34.022 16.477 6.299 27.786

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 99.325

Wijziging -53.825

Nieuw krediet 45.500

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -53.825

Soort wijziging Budgetwijziging
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Vervangen en aankopen van machines e.a. uitrusting voor de werking van de afdeling ondersteunende diensten - dienst 
logistiek binnen de cluster techniek.

G 2019141911

U 2019/23000000/ABV/0119/05 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Centrale 
aankoopdienst

2019142182

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 3.649 20.518 43.372 0 30.015

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 40.079

Wijziging -5.079

Nieuw krediet 35.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -5.079

Soort wijziging Budgetwijziging

Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen G 2019141914

U 2019/22200007/ABV/0119/09 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019150442

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 93.335 107.712 85.424 151.202

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 168.598

Wijziging 255.000

Nieuw krediet 423.598
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Toelichting wijziging huidig jaar Wegwerken van tekortkomingen inzake stooktoestellen (inbreuken met prioriteit 1)

Bedrag 255.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Gelijke onderwijskansen stimuleren. G 2019142141

U 2019/61410900/CVO/0889 Overige administratiekosten/Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 2019142429

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 54.358 30.547 30.500 38.748 40.000

Ontvangsten 99.366 55.101 10.175 0 0
 

2019

Vorig krediet 40.000

Wijziging -20.000

Nieuw krediet 20.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -20.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Bijdragen aan en prestaties geleverd door de externe dienst PBW G 2019142500

U 2019/61500070/ABV/0115 Medische keuringen/Welzijn op het werk 2019142971
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 130.188 104.930 105.957 106.252 158.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 158.000

Wijziging -40.000

Nieuw krediet 118.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -40.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Elektriciteit voor de gebouwen G 2019142641

U 2019/61100000/ABV/0119/09 Elektriciteit/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019143231

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 522.437 511.357 582.750 557.876 625.811

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 624.627

Wijziging -40.000

Nieuw krediet 584.627

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -40.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Aardgas voor de gebouwen. G 2019142642

U 2019/61110000/ABV/0119/09 Gas/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019143232

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 584.188 593.296 559.265 399.026 441.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 450.850

Wijziging -54.000

Nieuw krediet 396.850

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -54.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Structureel overleg met andere (lokale) ombudsdiensten G 2019142694

U 2019/61410900/ABV/0119/02 Overige administratiekosten/Overige algemene diensten/Communicatie 2019143301

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 45 0 125

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 125

Wijziging -125

Nieuw krediet 0
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -125

Soort wijziging Budgetwijziging

Vorming. G 2019142725

U 2019/61500080/ABV/0119/99 Opleidingskosten/Overige algemene diensten/Overige van overige algemene diensten 2019143347

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 97.942 120.674 128.550 169.164 288.294

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 226.450

Wijziging 5.350

Nieuw krediet 231.800

Toelichting wijziging huidig jaar Afdeling personeel: opleiding/begeleiding waarden deontologische code (S.C. 11-03-2019 - punt 75)

Bedrag 5.350

Soort wijziging Budgetwijziging

Innen van het aandeel van de stad in het gemeentefonds. G 2019143273

O 2019/74000000/AFI/0010 Gemeentefonds subsidie/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 2019144600
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 187.401 256.000

Ontvangsten 29.766.111 30.839.649 32.266.123 33.856.158 35.487.324
 

2019

Vorig krediet 36.412.572

Wijziging 388.959

Nieuw krediet 36.801.531

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. nieuw ontvangen ramingen.

Bedrag 388.959

Soort wijziging Budgetwijziging

Diverse verzekeringen G 2019143277

O 2019/74500000/ABV/0400/99 Recuperaties van kosten/Politiediensten/Overige politiediensten 2019144605

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 191.667 159.230 158.178 74.458 131.650

Ontvangsten 24.874 17.535 4.235 653 15.000
 

2019

Vorig krediet 15.000

Wijziging -5.000

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -5.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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U 2019/61220000/ABV/0119/99 Burgerlijke aansprakelijkheid/Overige algemene diensten/Overige van overige algemene diensten 2019144605

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 191.667 159.230 158.178 74.458 131.650

Ontvangsten 24.874 17.535 4.235 653 15.000
 

2019

Vorig krediet 180.000

Wijziging -80.000

Nieuw krediet 100.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -80.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74500010/ABV/0119/11 Schadevergoedingen/Overige algemene diensten/Wagenpark 2019144607

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 60.183 41.470 53.564 26.926 66.500

Ontvangsten 824 1.870 683 3.679 10.000
 

2019

Vorig krediet 10.000

Wijziging -5.000

Nieuw krediet 5.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61240000/ABV/0119/11 Verzekering voertuigen/Overige algemene diensten/Wagenpark 2019144607

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 60.183 41.470 53.564 26.926 66.500

Ontvangsten 824 1.870 683 3.679 10.000
 

2019

Vorig krediet 66.500

Wijziging -15.000

Nieuw krediet 51.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -15.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74500000/ABV/0119/99 Recuperaties van kosten/Overige algemene diensten/Overige van overige algemene diensten 2019145227
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 151.764 74.045 111.746 81.011 150.000
 

2019

Vorig krediet 150.000

Wijziging -60.000

Nieuw krediet 90.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -60.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74500000/AFI/0090 Recuperaties van kosten/Overige algemene financiering 2019170234

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 7.682 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 8.500

Nieuw krediet 8.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 8.500

Soort wijziging Budgetwijziging
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O 2019/74500010/ABV/0119/09 Schadevergoedingen/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019144608

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 9.495 6.564 52.870 58.822 200.000
 

2019

Vorig krediet 200.000

Wijziging -100.000

Nieuw krediet 100.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -100.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Algemene administratie G 2019143280

O 2019/74500000/AFI/0090 Recuperaties van kosten/Overige algemene financiering 2019170099

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 67.584 40.000
 

2019

Vorig krediet 40.000

Wijziging 25.000

Nieuw krediet 65.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 25.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 230



Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 2/1/2019 tot 21/6/2019 Pagina  155 van 222

Innen van ontvangsten uit huurovereenkomsten G 2019143312

O 2019/70000310/ABV/0119/09 Verhuringen onroerende goederen/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019144650

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 1.710 7.410 7.410 6.210 500
 

2019

Vorig krediet 500

Wijziging 4.500

Nieuw krediet 5.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 4.500

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/70000310/ABV/0119/09 Verhuringen onroerende goederen/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019144649

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 297.208 155.667 110.236 96.350 96.015
 

2019

Vorig krediet 92.326

Wijziging 35.000

Nieuw krediet 127.326
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 35.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Innen van ontvangsten uit het verlenen van opstalrechten G 2019143313

O 2019/70000310/ABV/0119/09 Verhuringen onroerende goederen/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019144652

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 44.418 47.359 60.250
 

2019

Vorig krediet 60.250

Wijziging -10.000

Nieuw krediet 50.250

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Innen van de terugbetalingen van renteloze leningen G 2019143315

O 2019/49430000/AFI/0090 Vorderingen uit ruiltransacties (toegestane leningen) op lange termijn die binnen het jaar vervallen/Overige 
algemene financiering

2019180180
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 10.000

Wijziging 1.112

Nieuw krediet 11.112

Toelichting wijziging huidig jaar Herziening looptijd renteloze lening (terugbetaling over 9 jaar i.p.v. 10 jaar)

Bedrag 1.112

Soort wijziging Budgetwijziging

Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme G 2019143320

O 2019/70000200/CVO/0520 Dienstprestaties en uitgevoerde werken/Toerisme - Onthaal en promotie 2019144662

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 11.636 16.080 13.547 19.696 11.000
 

2019

Vorig krediet 11.000

Wijziging 4.000

Nieuw krediet 15.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 4.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Innen van ontvangsten van verhuringen van stadhuis en gemeentehuizen G 2019143324

O 2019/70000310/CVO/0710/99 Verhuringen onroerende goederen/Feesten en plechtigheden/Overige feesten en plechtigheden 2019144667

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 4.227 7.581 7.475 6.039 4.000
 

2019

Vorig krediet 4.000

Wijziging 3.000

Nieuw krediet 7.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 3.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor De Sterre, Cipierage, Walburg, Foyer en zomercafé G 2019143347

O 2019/70000400/ABV/0119/09 Concessies - vergoedingen/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019144688

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 4.081 4.094 7.770 15.061 5.202
 

2019

Vorig krediet 5.307

Wijziging 5.000

Nieuw krediet 10.307
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Innen van ontvangsten uit de concessieovereenkomsten voor parking Grote Markt, autobushuisjes, stadsplanborden en 
rommelmarkt

G 2019143348

O 2019/70000400/RME/0220 Concessies - vergoedingen/Parkeren 2019144689

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 55.417 253.945 445.857 343.778 363.500
 

2019

Vorig krediet 371.500

Wijziging -10.000

Nieuw krediet 361.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Deelnemingen in overheidsondernemingen - De lijn G 2019143388

U 2019/28410000/AFI/0090 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Overige algemene financiering 2019144793
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 88 93

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 105

Wijziging -5

Nieuw krediet 100

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -5

Soort wijziging Budgetwijziging

Dividenden uit deelnemingen in intercomunale verenigingen G 2019143409

O 2019/28100000/AFI/0090 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde/Overige 
algemene financiering

2019000182

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 67

Wijziging -67

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht (= resterend investeringskrediet) 2018.

Bedrag -67

Soort wijziging Budgetwijziging
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Samenwerkingsovereenkomst voor uitbating fietsenstalling en onderhoud (Den Azalee) G 2019143556

O 2019/70000100/RME/0290/99 Verkoop van goederen/Overige mobiliteit en verkeer/Overige van overige mobiliteit en verkeer 2019000134

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 18.000

Nieuw krediet 18.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 15.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassen aan huidig ontvangstenniveau.

Bedrag 3.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/70000100/RME/0290/99 Verkoop van goederen/Overige mobiliteit en verkeer/Overige van overige mobiliteit en verkeer 2019000195
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 0

Nieuw krediet 0

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor De Droomballon. G 2019150003

U 2019/61100000/CVO/0800/02 Elektriciteit/Gewoon basisonderwijs/De Droomballon Nieuwkerken 2019150004

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 25.425 28.073 24.281 31.911

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 36.435

Wijziging -6.000

Nieuw krediet 30.435

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -6.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Gemeentelijke adminstratieve sancties G 2019150076

O 2019/73900000/AFI/0090 Gemeentelijke administratieve sanctie/Overige algemene financiering 2019150421
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 25.691 40.098 25.000
 

2019

Vorig krediet 25.000

Wijziging 5.000

Nieuw krediet 30.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/73900000/AFI/0090 Gemeentelijke administratieve sanctie/Overige algemene financiering 2019160321

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 249.130 306.295 675.000
 

2019

Vorig krediet 675.000

Wijziging -150.000

Nieuw krediet 525.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -150.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 239



Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 2/1/2019 tot 21/6/2019 Pagina  164 van 222

Elektriciteit voor openbare verlichting G 2019150141

U 2019/61100000/RME/0670 Elektriciteit/Straatverlichting 2019150457

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 656.514 671.169 700.587 686.694

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 756.265

Wijziging -15.000

Nieuw krediet 741.265

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -15.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Arbeidsongevallenverzekering G 2019150165

U 2019/61250000/ABV/0119/99 Verzekering van arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/Overige van overige algemene diensten 2019150459

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 249.569 218.548 123.284 235.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 235.000

Wijziging -75.000

Nieuw krediet 160.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -75.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Terugvordering van garagekosten. G 2019150279

O 2019/70000620/ABV/0119/05 Externe doorfacturatie werkingskosten/Overige algemene diensten/Centrale aankoopdienst 2019150491

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 72.610 74.398 77.338 83.000
 

2019

Vorig krediet 73.000

Wijziging 17.000

Nieuw krediet 90.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 17.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Intern afval. G 2019150338

U 2019/61035350/RME/0310/01 Prestaties van derden voor rioleringen - niet zonering/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringen 2019150527
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 123.703 71.185 20.719 100.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 100.000

Wijziging -100.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Overzetten krediet van exploitatiebudget naar investeringsbudget (actienummer 2019141515)

Bedrag -100.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61501550/RME/0309 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overig afval- en materialenbeheer 2019150531

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 4.500 4.449 44.917 169.836

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 171.000

Wijziging -33.314

Nieuw krediet 137.686

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Toelichting wijziging huidig jaar Overheveling krediet van exploitatiebudget naar investeringsbudget (actienummer 2019150553): Leveren van 
betonblokken voor het compartimenteren van compostfracties op de compostwerf-TOP (S.C. 20-05-2019)

Bedrag -23.314

Soort wijziging Budgetwijziging

Deelnemingen in ondernemingen. G 2019150471

O 2019/28400000/AFI/0090 Andere aandelen - aanschaffingswaarde/Overige algemene financiering 2019180169

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 10.958
 

2019

Vorig krediet 2.740

Wijziging -2.740

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht (resterend investeringskrediet) 2018.

Bedrag -2.740

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/28410000/AFI/0090 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Overige algemene financiering 2019170160
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 140 146

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 179.764

Wijziging -835

Nieuw krediet 178.929

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -835

Soort wijziging Budgetwijziging

Opmaken inventarisatie gebouwen en opmaak meerjarenonderhoudsplan. G 2019160281

U 2019/61410900/ABV/0119/09 Overige administratiekosten/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019160384

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 15.000

Wijziging -15.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -15.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Diverse middelen en diensten. G 2019170011

U 2019/61501550/ABV/0115 Overige technische kosten en materiaal - non food/Welzijn op het werk 2019170065

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 364 11.175

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 11.375

Wijziging -5.000

Nieuw krediet 6.375

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Structurele ontwikkeling communicatiebeleid G 2019170018

U 2019/61501550/ABV/0119/02 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overige algemene diensten/Communicatie 2019170079

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 14.430 15.145

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 15.000

Wijziging 0

Nieuw krediet 15.000
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Realiseren trajectcontrole Hoge Bokstraat. G 2019170108

U 2019/22500100/RME/0290/02 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Overige mobiliteit en verkeer/Verkeersveiligheid en -leefbaarheid 2019170149

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 6.821

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 113.179

Wijziging -60.000

Nieuw krediet 53.179

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -60.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Implementeren van het wijkcirculatieplan. G 2019170109

U 2019/22500007/RME/0290/02 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering/Overige mobiliteit en verkeer/Verkeersveiligheid 
en -leefbaarheid

2019170150
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 183.673

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 601.327

Wijziging -30.574

Nieuw krediet 570.753

Toelichting wijziging huidig jaar Herinrichting Elisabethwijk (S.C. 06-05-2019 - punt 80)

Bedrag -30.574

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/21400007/RME/0290/02 Plannen en studies - in uitvoering/Overige mobiliteit en verkeer/
Verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Installeren van toegangscontrole en sleutelplannen in het kader van opvolging brand- en inbraakalarmen. G 2019170123

U 2019/22200007/ABV/0119/09 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019170169

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 47.026 84.864

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 41.294

Wijziging 28.000

Nieuw krediet 69.294
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Toelichting wijziging huidig jaar Veiligheidsmaatregelen stadsschouwburg: plaatsen camera's en schuifwand.

Bedrag 28.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Het inventariseren van de 25 belangrijkste gebouwen. G 2019180006

U 2019/22200007/ABV/0119/09 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige algemene diensten/Gebouwen 2019180057

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 200.000

Wijziging -200.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -200.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Buitenschoolse kinderopvang organiseren voor personeelsleden G 2019180011

U 2019/61501550/WEL/0945/05 Overige technische kosten en materiaal - non food/Kinderopvang/Buitenschoolse opvang 2019180068
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 20.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 20.000

Wijziging -10.000

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Tijdelijke fietsenstalling naar aanleiding van bouw stadswinkel. G 2019180018

U 2019/22500100/RME/0290/99 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie/Overige mobiliteit en verkeer/Overige van overige mobiliteit en 
verkeer

2019180099

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 50.000

Wijziging -50.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -50.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Ontwerpend onderzoek naar herinrichting Leopoldplein en Koningin Elisabethplein. G 2019180019

U 2019/21400007/RME/0290/02 Plannen en studies - in uitvoering/Overige mobiliteit en verkeer/Verkeersveiligheid en -leefbaarheid 2019180100

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 40.000

Wijziging 30.574

Nieuw krediet 70.574

Toelichting wijziging huidig jaar Herinrichting Elisabethwijk (S.C. 06-05-2019 - punt 80)

Bedrag 30.574

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/22500007/RME/0290/02 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering/Overige mobiliteit 
en verkeer/Verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Aankopen van gebouwen en gronden G 2019180020

U 2019/22200007/RME/0610/99 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Gebiedsontwikkeling/Overige 
gebiedsontwikkeling

2019180101
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 971.960

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 565.110

Wijziging -400.000

Nieuw krediet 165.110

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif van 2019 naar 2020.

Bedrag -400.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Lonen en Wedden G 2019000002

U 2019/62000100/ABV/0100/02 Bezoldigingen politiek personeel/Politieke organen/College 2019000007

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 605.676

Wijziging 143.862

Nieuw krediet 749.538

Toelichting wijziging huidig jaar Uittredingsvergoeding schepen Geerts (S.C. 24-12-2018 - punt 62)

Bedrag 65.392

Soort wijziging Budgetwijziging
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Toelichting wijziging huidig jaar Uittredingsvergoeding schepen Van Peteghem (S.C. 24-12-2018 - punt 63)

Bedrag 78.470

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74060400/ABV/0112/01 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel/Personeelsdienst en vorming/
HRM

2019000199

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 18.000

Nieuw krediet 18.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 18.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74080400/ABV/0112/99 Andere bijdragen voor de bezoldiging van ander personeel/Personeelsdienst en vorming/Overige van 
personeelsdienst en vorming

2019000198
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 11.000

Nieuw krediet 11.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 11.000

Soort wijziging Budgetwijziging

NPBD02. In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster ruimte, milieu en economie die niet 
vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstellingen.

2019140036

APR02 In dit actieplan worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster ruimte, milieu en economie die niet 
vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstellingen.

2019140206

Aanleggen fietspad Dendermondse Steenweg. G 2019000381

U 2019/22410007/RME/0200/04 Wegen zonder rio - in uitvoering/Wegen/Gemeentewegen 2019000202
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 5.000

Nieuw krediet 5.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanstellen ontwerper voor fietsfondsdossier Dendermondse Steenweg (S.C. 18-02-2019 - punt 86)

Bedrag 5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad G 2019140242

U 2019/60000000/RME/0300 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 2019140184

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 225.805 218.328 213.842 234.036 246.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 246.000

Wijziging -10.000

Nieuw krediet 236.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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voorzien van weguitrusting (straatnaamborden, aanleggen en schilderen verkeersbanden, vluchtheuvels, borstweringen, 
huisnummers, wegwijzers industrieparken en toeristische wegen e.d.

G 2019140622

U 2019/61035110/RME/0200/07 Benodigdheden voor onderhoud en herstellingen wegen - niet riolering/Wegen/Signalisatie 2019140541

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 1.513 0 4.086 0 4.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 4.000

Wijziging -3.060

Nieuw krediet 940

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.060

Soort wijziging Budgetwijziging

Werkingskosten Gecoro. G 2019141385

U 2019/61330000/RME/0600/99 Erelonen en vergoedingen voor commissies, jury- en adviesraden en voor selectie personeel/Ruimtelijke 
planning/Overige ruimtelijke planning

2019141443
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 8.805 5.066 5.186 4.824 10.388

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 11.500

Wijziging -1.500

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.500

Soort wijziging Budgetwijziging

bestrijden graffiti op openbaar domein G 2019141398

U 2019/61035140/RME/0200/07 Prestaties van derden voor wegen - zonder riolering/Wegen/Signalisatie 2019141455

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 944 6.444 2.926 3.259 11.350

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 11.500

Wijziging -1.500

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.500

Soort wijziging Budgetwijziging
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Openbare verlichting G 2019141400

U 2019/22500207/RME/0670 Openbare verlichting - in uitvoering/Straatverlichting 2019141463

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 30.597 234.376 16.801 113.046 373.222

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 810.098

Wijziging -400.000

Nieuw krediet 410.098

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -400.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Onbevaarbare waterlopen G 2019141444

U 2019/64900300/RME/0319/02 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/Overig waterbeheer/Waterlopen 2019141539

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 23.526 30.179 28.956 25.823 33.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 34.000

Wijziging -2.000

Nieuw krediet 32.000

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 257



Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 2/1/2019 tot 21/6/2019 Pagina  182 van 222

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Bezoeken scholen aan land- en tuinbouwbedrijven. G 2019141488

U 2019/61390000/RME/0530/02 Andere erelonen en vergoedingen/Land-, tuin- en bosbouw/Ondersteuning van de landbouw- en 
tuinbouwsector

2019141587

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 3.200 840 3.200 3.080 4.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 4.000

Wijziging -360

Nieuw krediet 3.640

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -360

Soort wijziging Budgetwijziging

Bufferbekkens ruimen. G 2019141550

U 2019/22600007/RME/0319/02 Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering/Overig waterbeheer/Waterlopen 2019170152
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 24.887 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 113

Wijziging -113

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -113

Soort wijziging Budgetwijziging

Waterlopen onderhouden. G 2019141551

U 2019/61035250/RME/0319/04 Prestaties van derden voor waterlopen/Overig waterbeheer/Integraal waterbeleid 2019141654

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 156.380 117.358 115.715 113.882 148.665

Ontvangsten 0 0 4.449 0 0
 

2019

Vorig krediet 109.000

Wijziging -975

Nieuw krediet 108.025

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -975

Soort wijziging Budgetwijziging
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Diverse analyses en oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek en -sanering G 2019142202

U 2019/61033100/RME/0320 Prestaties van derden voor gronden en gebouwen/Sanering van bodemverontreiniging 2019142687

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 26.641 15.032 40.000 13.884 40.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 40.000

Wijziging -10.000

Nieuw krediet 30.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Publicaties en advertenties voor milieuvergunningsaanvragen G 2019142203

O 2019/70000200/RME/0390 Dienstprestaties en uitgevoerde werken/Overige vermindering van milieuverontreiniging 2019142530

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 3.682 6.328 6.948 8.982 8.550

Ontvangsten 0 1.000 500 0 10.000
 

2019

Vorig krediet 10.000

Wijziging -7.000

Nieuw krediet 3.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -7.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61460100/RME/0390 Publiciteit, advertenties en info/Overige milieubescherming 2019142530

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 3.682 6.328 6.948 8.982 8.550

Ontvangsten 0 1.000 500 0 10.000
 

2019

Vorig krediet 9.000

Wijziging -3.000

Nieuw krediet 6.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -3.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Beheren van afvalstoffen (niet afkomstig van stadsdiensten). G 2019142208

U 2019/61501550/RME/0329 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overige vermindering van milieuverontreiniging 2019160340
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 23.731 0 28.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 28.000

Wijziging -3.000

Nieuw krediet 25.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -3.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankopen en huren diverse materialen. G 2019142209

U 2019/61501550/RME/0390 Overige technische kosten en materiaal - non food/Overige milieubescherming 2019142534

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 2.354 4.708 798 4.872 6.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 6.500

Wijziging -4.000

Nieuw krediet 2.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -4.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Inzamelingsvergoeding PMD G 2019142213

O 2019/70000200/RME/0309 Dienstprestaties en uitgevoerde werken/Overig afval- en materialenbeheer 2019142694

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 155.104 154.515 154.783 158.689 150.000
 

2019

Vorig krediet 150.000

Wijziging 10.000

Nieuw krediet 160.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Opruimen van vervuilde en/of onbewoonbare woningen. G 2019142874

U 2019/61390000/RME/0621 Andere erelonen en vergoedingen/Bestrijding van krotwoningen 2019143473

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 11.510 90.401 6.500

Ontvangsten 0 0 9.438 89.861 6.000
 

2019

Vorig krediet 8.000

Wijziging -6.500

Nieuw krediet 1.500
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -6.500

Soort wijziging Budgetwijziging

vergoeding gebruik grond autobuswachthuisjes G 2019143071

U 2019/61001000/RME/0530/99 Huur van gronden en gebouwen/Land-, tuin- en bosbouw/Overige land-, tuin- en bosbouw 2019143828

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 2.329 2.357 2.392 2.439 3.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 3.000

Wijziging -250

Nieuw krediet 2.750

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -250

Soort wijziging Budgetwijziging

Vergoeden overweg (riolering). G 2019143959

U 2019/61001000/RME/0200/04 Huur van gronden en gebouwen/Wegen/Gemeentewegen 2019145571
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 450 3.240 5.000 3.246 6.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 6.000

Wijziging -750

Nieuw krediet 5.250

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -750

Soort wijziging Budgetwijziging

Betalen stadsaandeel onroerende voorheffing (gemeenschappelijk bouwproject sportcentrum Puyenbeke en Meesterstraat) G 2019150244

U 2019/64000000/CVO/0740/01 Onroerende voorheffing/Sport/Sportbeleid 2019150485

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 7.912 5.472 2.642 8.600

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 10.500

Wijziging -2.000

Nieuw krediet 8.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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kosten reguliere werking reinigingsdienst en reine stad. G 2019150387

U 2019/23000000/RME/0300 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 2019150558

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 1.831 568 1.219 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 2.070

Wijziging -2.070

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -2.070

Soort wijziging Budgetwijziging

Heraanleggen Luitentuitstraat: meerwerken uitvoeren. G 2019150399

U 2019/22420007/RME/0310/01 Wegen met rio - in uitvoering/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringen 2019150570

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 253.807 31.750 130.031 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 26.956

Wijziging -17.234

Nieuw krediet 9.722
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Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping restkrediet n.a.v. definitieve oplevering werken.

Bedrag -17.234

Soort wijziging Budgetwijziging

Aanleg fietspad Hoogkamerstraat. G 2019160331

O 2019/15000000/RME/0200/04 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Gemeentewegen 2019160427

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 410 14.593 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 475.000

Wijziging -475.000

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -475.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/22410007/RME/0200/04 Wegen zonder rio - in uitvoering/Wegen/Gemeentewegen 2019160427
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 410 14.593 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 936.623

Wijziging -842.961

Nieuw krediet 93.662

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -842.961

Soort wijziging Budgetwijziging

Aanleg fietspad langsheen Molenbeek: grondinnames. G 2019170113

U 2019/22410007/RME/0200/04 Wegen zonder rio - in uitvoering/Wegen/Gemeentewegen 2019170155

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 172.200

Wijziging -137.760

Nieuw krediet 34.440

Toelichting wijziging huidig jaar Doorschuif naar 2020.

Bedrag -137.760

Soort wijziging Budgetwijziging
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Schadegevallen windschermen G 2019180009

O 2019/74500010/ABV/0119/99 Schadevergoedingen/Overige algemene diensten/Overige van overige algemene diensten 2019180064

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 15.000

Ontvangsten 0 0 0 0 15.000
 

2019

Vorig krediet 15.000

Wijziging -12.000

Nieuw krediet 3.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -12.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61501300/ABV/0119/99 Onderhoud en herstelling technisch materiaal/Overige algemene diensten/Overige van overige algemene 
diensten

2019180064

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 15.000

Ontvangsten 0 0 0 0 15.000
 

2019

Vorig krediet 15.000

Wijziging -12.000

Nieuw krediet 3.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -12.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Lonen en Wedden G 2019000003

O 2019/74060400/RME/0600/99 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel/Ruimtelijke planning/Overige 
ruimtelijke planning

2019000197

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 10.000

Nieuw krediet 10.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/74080400/RME/0600/99 Andere bijdragen voor de bezoldiging van ander personeel/Ruimtelijke planning/Overige ruimtelijke planning 2019000196

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 270



Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 2/1/2019 tot 21/6/2019 Pagina  195 van 222

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 16.500

Nieuw krediet 16.500

Toelichting wijziging huidig jaar Project 'Park4Sump'

Bedrag 16.500

Soort wijziging Budgetwijziging

NPBD03. In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster cultuur, vrije tijd en onderwijs die 
niet vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstellingen.

2019140037

APR03 Cultuur, vrije tijd en onderwijs: verrekenen van alle uitgaven en inkomsten die niet vervat zitten in de prioritaire 
beleidsdoelstellingen.

2019140207

Conciërgewoning Walburg restaureren. G 2019000301

U 2019/22200007/CVO/0720/02 Terreinen en gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Monumentenzorg/Beschermde monumenten 
stadseigendom

2019000159
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 6.701

Wijziging -6.701

Nieuw krediet 0

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -6.701

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankopen en onderhouden van een kwalitatieve, actuele collectie die uitnodigt tot lezen, aanzet tot levenslang leren en de 
nieuwgierigheid prikkelt.

G 2019140939

O 2019/70000200/CVO/0703/99 Dienstprestaties en uitgevoerde werken/Openbare bibliotheken/Overige van openbare bibliotheken 2019141295

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 210.503 187.575 155.624 145.237 190.000
 

2019

Vorig krediet 190.000

Wijziging -40.000

Nieuw krediet 150.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -40.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Cultuureducatie en leesbevordering verder stimuleren door publieksactiviteiten. G 2019141072

U 2019/61501550/CVO/0703/01 Overige technische kosten en materiaal - non food/Openbare bibliotheken/Publiekswerking openbare 
bibliotheken

2019140972

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 14.998 15.599 19.241 11.655 31.645

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 17.200

Wijziging -2.600

Nieuw krediet 14.600

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -2.600

Soort wijziging Budgetwijziging

In de stedelijke culturele infrastructuur het meubilair in orde houden. G 2019141694

U 2019/24000000/CVO/0709 Meubilair - gemeenschapsgoederen/Overige culturele instellingen 2019141787
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 788 1.165 640 366

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 9.441

Wijziging -6.941

Nieuw krediet 2.500

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -6.941

Soort wijziging Budgetwijziging

Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van De Droomballon. G 2019141740

O 2019/74060800/CVO/0800/02 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten/Gewoon basisonderwijs/De Droomballon 
Nieuwkerken

2019141795

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 194.329 377.345 398.402 421.830 438.403
 

2019

Vorig krediet 427.778

Wijziging 13.000

Nieuw krediet 440.778

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 13.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van Gavertje Vier. G 2019141741

O 2019/74060800/CVO/0800/01 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten/Gewoon basisonderwijs/Gavrtje Vier Belsele 2019141796

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 157.817 334.124 214.645 335.037 374.161
 

2019

Vorig krediet 365.451

Wijziging -25.000

Nieuw krediet 340.451

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -25.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Binneninfrastructuur aanpassen-totaal voor meubilair G 2019141782

U 2019/24100000/CVO/0800/02 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Gewoon basisonderwijs/De Droomballon Nieuwkerken 2019141970

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 9.841 7.325 24.090 9.644 15.493

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 15.220

Wijziging -220

Nieuw krediet 15.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -220

Soort wijziging Budgetwijziging

Binneninfrastructuur aanpassen. G 2019141796

U 2019/24100000/CVO/0800/01 Bureaumaterieel - gemeenschapsgoederen/Gewoon basisonderwijs/Gavrtje Vier Belsele 2019141969

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 504 18.359 7.058 6.871 4.840

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 32.843

Wijziging -23.843

Nieuw krediet 9.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -23.843

Soort wijziging Budgetwijziging

Inschrijvingsgelden innen. G 2019141863

U 2019/64900300/CVO/0820/01 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor muziek, woord en dans 2019143397
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 191.360 224.800 218.229 190.000 235.217

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 230.000

Wijziging -10.000

Nieuw krediet 220.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Het personeel van De Droomballon bezoldigen en vergoeden. G 2019141886

O 2019/74060300/CVO/0800/02 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van onderwijzend personeel/Gewoon basisonderwijs/
De Droomballon Nieuwkerken

2019142110

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 1.880.052 1.917.242 2.052.978 2.116.370 2.075.340

Ontvangsten 1.880.052 1.917.242 2.052.978 2.116.370 1.976.760
 

2019

Vorig krediet 2.016.296

Wijziging 50.000

Nieuw krediet 2.066.296

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 50.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Werkingstoelagen incasseren voor het beheer van de academie. G 2019141971

O 2019/74060800/CVO/0820/02 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor schone 
kunsten

2019143398

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 72.426 65.138 65.694 56.807 81.183
 

2019

Vorig krediet 82.807

Wijziging -17.000

Nieuw krediet 65.807

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -17.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Werkingtoelage incasseren voor het beheer van de academie. G 2019141972

O 2019/74060800/CVO/0820/01 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor muziek, 
woord en dans

2019142278
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 31.552 29.042 28.275 28.460 35.721
 

2019

Vorig krediet 36.435

Wijziging -6.000

Nieuw krediet 30.435

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -6.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankopen en restaureren van museumobjecten G 2019142074

U 2019/23000000/CVO/0700/99 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Musea/Overige van musea 2019000194

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 22.500

Nieuw krediet 22.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aankoop bevochtigers en ontvochtiger depot

Bedrag 22.500

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/27000000/CVO/0700/99 Kunstpatrimonium en erfgoed/Musea/Overige van musea
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U 2019/27000000/CVO/0700/99 Kunstpatrimonium en erfgoed/Musea/Overige van musea 2019142385

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 31.449 25.006 25.167 35.676 53.386

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 102.416

Wijziging -33.500

Nieuw krediet 68.916

Toelichting wijziging huidig jaar Vervanging notebooks Mercator + sturingcomputer breimachine

Bedrag -11.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/24200000/ABV/0119/04 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/ICT

Toelichting wijziging huidig jaar Aankoop bevochtigers en ontvochtiger depot

Bedrag -22.500

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2019/23000000/CVO/0700/99 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Musea/Overige van 
musea

Planmatig aanschaffen van ICT-materiaal. Provisie voor vervangen elektrische toestellen. G 2019142433

U 2019/26500000/CVO/0800/02 Installaties, machines en uitrusting - overige materiële vaste activa/Gewoon basisonderwijs/De Droomballon 
Nieuwkerken

2019142904
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 6.907 20.693 8.993 9.999 9.499

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 9.509

Wijziging -9

Nieuw krediet 9.500

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -9

Soort wijziging Budgetwijziging

Vernieuwen van de uitrusting van de stedelijke sportcentra. G 2019142719

U 2019/23000000/CVO/0740/02 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Sport/Sportinstellingen en sportterreinen 2019143329

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 10.133 42.128 25.194 34.806 29.505

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 30.685

Wijziging 36.000

Nieuw krediet 66.685

Toelichting wijziging huidig jaar Vernieuwen balvangnetten voetbalvelden Ter Beke

Bedrag 36.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr. 12 - p. 281



Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Stad Sint Niklaas / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar 2019 - 2/1/2019 tot 21/6/2019 Pagina  206 van 222

Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad. G 2019142722

U 2019/23000000/CVO/0740/02 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Sport/Sportinstellingen en sportterreinen 2019143337

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 863 0 0 1.283 1.208

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 90.977

Wijziging -55.000

Nieuw krediet 35.977

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -55.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Vernieuwen bureau- en ander meubilair van de sportcentra. G 2019142723

U 2019/24000000/CVO/0740/02 Meubilair - gemeenschapsgoederen/Sport/Sportinstellingen en sportterreinen 2019143341

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 1.468 2.463 2.168 463 1.544

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 494

Wijziging -494

Nieuw krediet 0
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Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -494

Soort wijziging Budgetwijziging

De stedelijke sportcentra beheren. G 2019142780

O 2019/74700900/CVO/0740/01 Overige diverse opbrengsten/Sport/Sportbeleid 2019143485

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 7.474 10.761 9.401 9.597 10.000

Ontvangsten 179.363 174.329 175.519 177.021 200.000
 

2019

Vorig krediet 200.000

Wijziging -20.000

Nieuw krediet 180.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -20.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Beheren Sinbad. G 2019142781

O 2019/70000800/CVO/0740/03 Toegangsgelden en inschrijvingsgelden/Sport/Sinbad 2019143388
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 1.966 1.944 1.483 1.597 1.462

Ontvangsten 370.103 239.715 311.641 306.208 330.000
 

2019

Vorig krediet 330.000

Wijziging -25.000

Nieuw krediet 305.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -25.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Inschrijvingsgelden innen G 2019142820

U 2019/64900300/CVO/0820/02 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor schone kunsten 2019143463

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 246.150 282.528 260.925 237.839 295.106

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 260.072

Wijziging -20.000

Nieuw krediet 240.072

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -20.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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O 2019/70000800/CVO/0820/02 Toegangsgelden en inschrijvingsgelden/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor schone kunsten 2019143460

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 256.905 276.778 295.818 154.567 293.656
 

2019

Vorig krediet 293.656

Wijziging 17.000

Nieuw krediet 310.656

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 17.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Vervoer kampmateriaal G 2019143514

O 2019/70000200/CVO/0750/06 Dienstprestaties en uitgevoerde werken/Jeugd/Jeugdbeleid 2019144889

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 1.542 0 1.992 1.500
 

2019

Vorig krediet 1.500

Wijziging 1.500

Nieuw krediet 3.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 1.500

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankoop van elektriciteit voor de gebouwen. G 2019150325

U 2019/61100000/CVO/0820/01 Elektriciteit/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor muziek, woord en dans 2019150509

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 12.895 16.137 13.433 19.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 19.000

Wijziging -3.000

Nieuw krediet 16.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -3.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankoop van elektriciteit voor de gebouwen. G 2019150329

U 2019/61100000/CVO/0820/02 Elektriciteit/Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor schone kunsten 2019150514
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 1.669 1.522 1.716 9.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 9.000

Wijziging -5.000

Nieuw krediet 4.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

NPBD04. In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster welzijn die niet vervat zitten in de 
prioritaire beleidsdoelstellingen.

2019140038

APR04. Welzijn: verrekenen van alle uitgaven en inkomsten die niet vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstellingen. 2019140208

Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen. G 2019140870

O 2019/70000700/WEL/0945/04 Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a./Kinderopvang/Dienst opvanggezinnen 2019140735

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 322.140 298.188 306.378 288.169 270.000
 

2019

Vorig krediet 270.000

Wijziging 15.000

Nieuw krediet 285.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 15.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Bijdragen van Kind en Gezin d.m.v. enveloppefinanciering voor personeel, werking, kostenvergoeding onthaalouders. G 2019140871

O 2019/74060900/WEL/0945/04 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten/Kinderopvang/Dienst opvanggezinnen 2019140742

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 477.855 428.383 370.162 327.658 245.000
 

2019

Vorig krediet 245.000

Wijziging 30.000

Nieuw krediet 275.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 30.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Vergoedingen voor onthaalouders voorzien. G 2019140907

U 2019/61390000/WEL/0945/04 Andere erelonen en vergoedingen/Kinderopvang/Dienst opvanggezinnen 2019140787
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 504.237 477.988 431.052 428.612 461.750

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 434.338

Wijziging -35.000

Nieuw krediet 399.338

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -35.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankopen van non-food. G 2019140921

U 2019/61501550/WEL/0945/04 Overige technische kosten en materiaal - non food/Kinderopvang/Dienst opvanggezinnen 2019140805

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 3.270 2.101 385 205 3.600

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 3.600

Wijziging -1.000

Nieuw krediet 2.600

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -1.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Aankopen van voeding voor de opvang. G 2019141080

U 2019/61501500/WEL/0945/05 Overige technische kosten en materiaal - food/Kinderopvang/Buitenschoolse opvang 2019140998

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 10.479 11.157 9.899 12.314 17.599

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 17.599

Wijziging -5.000

Nieuw krediet 12.599

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Een huurtoelage voorzien voor de niet-stedelijke opvanglocaties. G 2019141085

U 2019/64900400/WEL/0945/05 Samenwerkingsovereenkomsten/Kinderopvang/Buitenschoolse opvang 2019141011

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 24.000 23.775 24.342 23.142 28.334

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 28.611

Wijziging -3.000

Nieuw krediet 25.611
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Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -3.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen voorzien. G 2019141086

O 2019/70000700/WEL/0945/05 Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a./Kinderopvang/Buitenschoolse opvang 2019141015

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 385.720 384.314 425.388 419.326 400.000
 

2019

Vorig krediet 406.495

Wijziging 15.000

Nieuw krediet 421.495

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 15.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Bijdrage van Kind en Gezin. G 2019141090

O 2019/74060900/WEL/0945/05 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten/Kinderopvang/Buitenschoolse opvang 2019141022
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 76.489 679.778 1.145.355 1.346.164 1.092.800
 

2019

Vorig krediet 1.300.000

Wijziging 55.000

Nieuw krediet 1.355.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 55.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Bijdrage voor Generatiepact. G 2019141091

O 2019/74080400/WEL/0945/05 Andere bijdragen voor de bezoldiging van ander personeel/Kinderopvang/Buitenschoolse opvang 2019141023

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 138.855 95.163 205.078 165.624 100.000
 

2019

Vorig krediet 100.000

Wijziging 30.000

Nieuw krediet 130.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 30.000

Soort wijziging Budgetwijziging
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Aankopen van meubilair voor de kinderdagverblijven. G 2019141185

U 2019/24000000/WEL/0945/01 Meubilair - gemeenschapsgoederen/Kinderopvang/Kinderdagverblijven 2019141200

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 2.999 567 0 4.131 980

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 24.323

Wijziging -17.323

Nieuw krediet 7.000

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -17.323

Soort wijziging Budgetwijziging

Aankopen van voeding voor de kinderdagverblijven. G 2019141246

U 2019/61501500/WEL/0945/01 Overige technische kosten en materiaal - food/Kinderopvang/Kinderdagverblijven 2019141253

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 60.447 60.944 70.004 106.595 131.500

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 110.000

Wijziging 25.000

Nieuw krediet 135.000
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Toelichting wijziging huidig jaar Kredietverhoging n.a.v. nieuwe werking voor de aanlevering van maaltijden in de stedelijke groepsopvang.

Bedrag 25.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Verwachte inkomsten uit ouderbijdragen. G 2019141248

O 2019/70000700/WEL/0945/01 Tussenkomst ouders in toezicht, studie, opvang e.a./Kinderopvang/Kinderdagverblijven 2019141257

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 355.966 378.101 390.718 351.842 490.000
 

2019

Vorig krediet 500.000

Wijziging -100.000

Nieuw krediet 400.000

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag -100.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Bijdrage van Kind en Gezin. G 2019141250

O 2019/74060900/WEL/0945/01 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor overige kosten/Kinderopvang/Kinderdagverblijven 2019141259
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2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 1.215.472 1.213.475 1.162.583 1.229.305 1.368.500
 

2019

Vorig krediet 1.368.500

Wijziging 60.000

Nieuw krediet 1.428.500

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassing budgetcijfer n.a.v. jaarrekeningcijfer 2018.

Bedrag 60.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Renoveren buurthuis Peter Benoitpark. G 2019170157

U 2019/22100007/WEL/0909 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 2019170228

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 6.224 141.177

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 21.629

Wijziging -302

Nieuw krediet 21.327

Toelichting wijziging huidig jaar Schrapping overdracht 2018 (= resterend investeringskrediet dat automatisch werd overgedragen)

Bedrag -302

Soort wijziging Budgetwijziging
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Lonen en Wedden G 2019000001

O 2019/74060400/WEL/0909 Bijdragen van de Vlaamse overheid voor de bezoldiging van ander personeel/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid

2019000200

2014 2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget

Uitgaven 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0
 

2019

Vorig krediet 0

Wijziging 14.200

Nieuw krediet 14.200

Toelichting wijziging huidig jaar Project 'Diversiteit in actie'.

Bedrag 14.200

Soort wijziging Budgetwijziging

    

    

Totaal wijzigingen

Geraamde wijzigingen uitgaven

2014 2015 2016 2017 2018 2019
E 0 0 0 0 0 -440.737

I 0 0 0 0 0 -19.926.192

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 -20.366.928
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Totaal wijzigingen

Geraamde wijzigingen ontvangsten

2014 2015 2016 2017 2018 2019
E 0 0 0 0 0 81.939

I 0 0 0 0 0 -1.283.606

A 0 0 0 0 0 -11.551.026

Totaal 0 0 0 0 0 -12.752.693

    

    

Totaal wijzigingen
Geraamde wijzigingen uitgaven

2014 2015 2016 2017 2018 2019
E 0 0 0 0 0 -440.737

I 0 0 0 0 0 -19.926.192

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 -20.366.928
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Totaal wijzigingen
Geraamde wijzigingen ontvangsten

2014 2015 2016 2017 2018 2019
E 0 0 0 0 0 81.939

I 0 0 0 0 0 -1.283.606

A 0 0 0 0 0 -11.551.026

Totaal 0 0 0 0 0 -12.752.693
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	2019142142
	2019142430

	2019142143
	2019142431



	140,026
	140,177
	2014000240
	2014001791

	2014000363
	2014000320
	2014004970

	2014001769
	2014001921

	2014001770
	2014001920

	2014002784
	2014003421

	2015140240
	2015141791

	2015140363
	2015140320

	2015141769
	2015000541
	2015141921

	2015141770
	2015141920

	2015142784
	2015143421

	2016140240
	2016141791

	2016140363
	2016140320

	2016141769
	2016141921

	2016141770
	2016141920

	2016142784
	2016143421

	2017140240
	2017141791

	2017140363
	2017140320

	2017141769
	2017141921

	2017141770
	2017141920

	2017142784
	2017143421

	2018140240
	2018141791

	2018140363
	2018140320

	2018141769
	2018141921

	2018141770
	2018141920

	2018142784
	2018143421

	2019140240
	2019000122
	2019000123
	2019000124
	2019000125
	2019000126
	2019000127
	2019000128
	2019141791

	2019140363
	2019000115
	2019000116
	2019000117
	2019000118
	2019000119
	2019000120
	2019000121
	2019140320

	2019141769
	2019141921

	2019141770
	2019141920

	2019142784
	2019143421


	140,179
	2014001708
	2014001771

	2014001716
	2014001782

	2014001717
	2014001783

	2015141708
	2015141771

	2015141716
	2015141782

	2015141717
	2015141783

	2016141708
	2016141771

	2016141716
	2016141782

	2016141717
	2016141783

	2017141708
	2017141771

	2017141716
	2017141782

	2017141717
	2017141783

	2018141708
	2018141771

	2018141716
	2018141782

	2018141717
	2018141783

	2019141708
	2019141771

	2019141716
	2019141782

	2019141717
	2019141783


	140,181
	2014001774
	2014001951
	2014006210

	2014001798
	2014001975
	2014001977

	2014002434
	2014002905

	2014002435
	2014002906

	2015141774
	2015141951

	2015141798
	2015141977

	2016141774
	2016141951

	2016141798
	2016141977

	2017000115
	2017000157

	2017000116
	2017000158

	2017141774
	2017141951

	2017141798
	2017141977

	2018141774
	2018141951

	2018170115
	2018170157

	2018170116
	2018170158

	2019141774
	2019141951

	2019170115
	2019170157

	2019170116
	2019170158


	140,183
	2014001738
	2014004565

	2015141738
	2015144565



	140,027
	140,185
	2014000796
	2014001954

	2014001785
	2014001943

	2015140796
	2015141954

	2015141785
	2015141943

	2016140796
	2016141954

	2016141785
	2016141943

	2017000104
	2017000144

	2017140796
	2017141954

	2017141785
	2017141943

	2018141785
	2018141943

	2018170104
	2018170144

	2019141785
	2019141943

	2019170104
	2019170144


	140,187
	2014000799
	2014001961

	2014001395
	2014001451
	2014001997

	2014001396
	2014001453
	2014003392

	2014001790
	2014001958

	2014001795
	2014001964

	2015140799
	2015141961

	2015141395
	2015141451
	2015141997

	2015141396
	2015141453
	2015143392

	2015141790
	2015141958

	2015141795
	2015141964

	2016140799
	2016141961

	2016141395
	2016141451
	2016141997

	2016141396
	2016141453
	2016143392

	2016141790
	2016141958

	2017140799
	2017141961

	2017141395
	2017141451
	2017141997

	2017141396
	2017141453

	2017141790
	2017141958

	2018140799
	2018141961

	2018141395
	2018141997

	2018141396
	2018141453

	2018141790
	2018141958

	2019140799
	2019141961

	2019141395
	2019141997

	2019141396
	2019141453

	2019141790
	2019141958


	140,189
	2014000826
	2014000646

	2014001829
	2014001998

	2014001830
	2014002000

	2014001831
	2014002001
	2014006227

	2015000328
	2015000513

	2015140826
	2015140646

	2015141829
	2015141998

	2015141830
	2015142000

	2015141831
	2015142001

	2016140826
	2016140646

	2016141829
	2016141998

	2016141830
	2016142000

	2016141831
	2016142001

	2016150328
	2016150513

	2017140826
	2017140646

	2017141829
	2017141998

	2017141830
	2017142000

	2017141831
	2017142001

	2017150328
	2017150513

	2018000040
	2018000134

	2018140826
	2018140646

	2018141829
	2018141998

	2018141830
	2018142000

	2018141831
	2018142001

	2019140826
	2019140646

	2019141829
	2019141998

	2019141830
	2019142000

	2019141831
	2019142001



	140,028
	140,197
	2014000650
	2014001450

	2014000655
	2014000565

	2015140655
	2015140565

	2016140655
	2016140565

	2017140655
	2017140565

	2018140655
	2018140565

	2019140655
	2019000175
	2019140565


	140,198
	2014000701
	2014000604
	2014000606
	2014000608

	2014000755
	2014000612

	2014000772
	2014000621

	2014004392
	2014006233

	2014004393
	2014006234

	2015000380
	2015000552

	2015140701
	2015000476
	2015000477
	2015000478
	2015140604

	2015140755
	2015000479
	2015140612

	2015140772
	2015140621

	2016140701
	2016000445
	2016140604
	2016150476
	2016150477
	2016150478

	2016140755
	2016140612
	2016150479

	2016140772
	2016140621

	2016150380
	2016150552

	2017140701
	2017140604
	2017150476
	2017150477
	2017150478
	2017160445

	2017140755
	2017140612
	2017150479

	2017140772
	2017140621

	2017150380
	2017150552

	2018000036
	2018000130

	2018140701
	2018000113
	2018150476
	2018150477
	2018150478
	2018160445

	2018140755
	2018000157
	2018140612

	2018140772
	2018140621

	2019140701
	2019150476
	2019150477
	2019150478
	2019160445
	2019180113

	2019140755
	2019000178
	2019140612

	2019140772
	2019140621


	140,199
	2014000261
	2014000199

	2014000282
	2014000220

	2014000283
	2014000239

	2014000284
	2014000219

	2014000321
	2014000538

	2015000007
	2015000012
	2015000013

	2015000008
	2015000014

	2015140261
	2015140199

	2015140282
	2015140220

	2015140283
	2015140239

	2015140284
	2015140219

	2015140321
	2015140538

	2016000245
	2016000366

	2016140261
	2016140199

	2016140282
	2016140220

	2016140283
	2016140239

	2016140284
	2016140219

	2016140321
	2016140538

	2016150007
	2016150012
	2016150013

	2016150008
	2016150014

	2017140261
	2017140199

	2017140282
	2017140220

	2017140283
	2017140239

	2017140321
	2017140538

	2017150007
	2017150012
	2017150013

	2017150008
	2017150014

	2017160245
	2017160366

	2018000021
	2018000102

	2018000022
	2018000103

	2018140261
	2018140199

	2018140282
	2018140220

	2018140283
	2018140239

	2018140321
	2018140538

	2018150007
	2018000135
	2018150013

	2018150008
	2018150014

	2019140261
	2019140199

	2019140282
	2019140220

	2019140283
	2019140239

	2019140321
	2019140538

	2019150007
	2019150013

	2019150008
	2019150014

	2019180021
	2019180102

	2019180022
	2019180103


	140,200
	2014000812
	2014000642

	2014000821
	2014000674

	2015140812
	2015140642

	2015140821
	2015140674

	2016140812
	2016140642

	2017140812
	2017140642

	2018140812
	2018140642

	2019140812
	2019140642



	140,029
	140,201
	2014000959
	2014000879
	2014000889
	2014000890
	2014000928
	2014000970
	2014002894
	2014005612
	2014005613
	2014005614
	2014005615
	2014005616

	2015140959
	2015000426
	2015000428
	2015000518
	2015140879
	2015140889
	2015140890
	2015140928
	2015140970
	2015145612
	2015145614
	2015145615
	2015145616

	2016140959
	2016140879
	2016140889
	2016140890
	2016140928
	2016140970
	2016145612
	2016145614
	2016145615
	2016145616
	2016150426
	2016150428
	2016150518

	2017140959
	2017140879
	2017140889
	2017140890
	2017140928
	2017140970
	2017145612
	2017145614
	2017145615
	2017145616
	2017150426
	2017150428
	2017150518

	2018140959
	2018140879
	2018140889
	2018140890
	2018140928
	2018140970
	2018145612
	2018145614
	2018145615
	2018145616
	2018150426
	2018150428
	2018150518

	2019140959
	2019140879
	2019140889
	2019140890
	2019140928
	2019140970
	2019145612
	2019145614
	2019145615
	2019145616
	2019150426
	2019150428
	2019150518


	140,202
	2014000975
	2014000860
	2014000861

	2014000982
	2014000863
	2014000865
	2014000894
	2014000895

	2014001017
	2014000899
	2014000902
	2014000904
	2014000905
	2014006296

	2015140975
	2015140860
	2015140861

	2015140982
	2015140863
	2015140865
	2015140894
	2015140895

	2015141017
	2015140899
	2015140902
	2015140904
	2015140905

	2016140975
	2016140860
	2016140861

	2016140982
	2016000582
	2016140863
	2016140865
	2016140895

	2016141017
	2016140899
	2016140902
	2016140904
	2016140905

	2017140975
	2017140860
	2017140861

	2017140982
	2017000104
	2017140863
	2017140865
	2017140895

	2017141017
	2017140899
	2017140902
	2017140904
	2017140905

	2018140975
	2018140860
	2018140861

	2018140982
	2018140863
	2018140865
	2018140895
	2018170104

	2018141017
	2018140899
	2018140902
	2018140904
	2018140905

	2019140975
	2019140860
	2019140861

	2019140982
	2019140863
	2019140865
	2019140895
	2019170104

	2019141017
	2019140899
	2019140902
	2019140904
	2019140905


	140,204
	2014000985
	2014000911
	2014000914
	2014005617
	2014005618
	2014005619
	2014006230

	2015140985
	2015140911
	2015140914
	2015145617
	2015145618
	2015145619

	2016140985
	2016140911
	2016140914
	2016145617
	2016145618
	2016145619

	2017140985
	2017140911
	2017140914
	2017145617
	2017145618
	2017145619

	2018140985
	2018140911
	2018140914
	2018145617
	2018145618
	2018145619

	2019140985
	2019140911
	2019140914
	2019145617
	2019145618
	2019145619



	140,030
	140,225
	2014000570
	2014000553
	2014000690
	2014000691
	2014005509

	2014000571
	2014000552

	2014000572
	2014000490
	2014000494
	2014000687
	2014000688
	2014000689

	2015140570
	2015140553

	2015140571
	2015140552

	2015140572
	2015140490
	2015140494

	2016140570
	2016140553

	2016140571
	2016140552

	2016140572
	2016140490
	2016140494

	2017140570
	2017140553

	2017140571
	2017140552

	2017140572
	2017140490
	2017140494

	2018140570
	2018000201
	2018140553

	2018140572
	2018000223
	2018140490
	2018140494

	2019140570
	2019140553

	2019140572
	2019000133
	2019140490
	2019140494


	140,226
	2014000568
	2014000560
	2014000695
	2014000696
	2014002870

	2014000569
	2014000558
	2014000559
	2014000693
	2014000694

	2015140568
	2015140560
	2015140696
	2015142870

	2015140569
	2015140559


	140,227
	2014000565
	2014000484
	2014000561

	2014000566
	2014001508

	2014000567
	2014000554
	2014000555
	2014000556
	2014002096
	2014003022

	2014001891
	2014002157

	2015140565
	2015140561

	2015140566
	2015141508

	2015140567
	2015140554
	2015140555
	2015140556
	2015142096
	2015143022

	2015141891
	2015142157

	2016140565
	2016140561

	2016140566
	2016141508

	2016140567
	2016140554
	2016140555
	2016142096
	2016143022

	2016141891
	2016142157

	2017140565
	2017140561

	2017140566
	2017141508

	2017140567
	2017140554
	2017140555
	2017142096
	2017143022

	2017141891
	2017142157

	2018140565
	2018140561

	2018140566
	2018000161
	2018141508

	2018140567
	2018140554
	2018140555
	2018142096
	2018143022

	2018141891
	2018142157

	2019140565
	2019140561

	2019140566
	2019141508
	2019180161

	2019140567
	2019140554
	2019140555
	2019142096
	2019143022

	2019141891
	2019142157



	140,031
	140,228
	2014000561
	2014000511

	2014000563
	2014000499
	2014000500

	2014000564
	2014000506
	2014002885
	2014002886

	2015140561
	2015140511

	2015140563
	2015140499
	2015140500

	2015140564
	2015140506

	2016000121
	2016000369

	2016140561
	2016140511

	2016140563
	2016140499
	2016140500

	2016140564
	2016140506

	2017140561
	2017140511

	2017140563
	2017140499
	2017140500

	2017140564
	2017140506

	2017160121
	2017160369

	2018140561
	2018140511

	2018140563
	2018140499
	2018140500

	2018140564
	2018140506

	2018160121
	2018160369

	2019140561
	2019140511

	2019140563
	2019140499
	2019140500

	2019140564
	2019140506

	2019160121
	2019160369


	140,229
	2014000557
	2014000514
	2014000516
	2014000517

	2015140557
	2015000675
	2015140514
	2015140517

	2016140557
	2016140514
	2016140517

	2017140557
	2017140514
	2017140517

	2018140557
	2018140514
	2018140517

	2019140557
	2019140514
	2019140517


	140,231
	2014000858
	2014000701

	2015140858
	2015140701


	140,232
	2014000554
	2014000703
	2014000704
	2014000705
	2014000706
	2014000707
	2014000708
	2014000709
	2014000710
	2014000711
	2014000712
	2014000713

	2015140554
	2015000500
	2015140703

	2016140554
	2016140703
	2016150500

	2017000075
	2017000094
	2017000105

	2017000154
	2017000227

	2018170075
	2018170094

	2018170154
	2018170227

	2019170075
	2019170094

	2019170154
	2019170227


	140,233
	2014000551
	2014000731
	2014000732
	2014000733

	2015140551
	2015140732


	140,234
	2014000549
	2014002545

	2014002766
	2014003372

	2015140549
	2015142545

	2015142766
	2015143372

	2016000260
	2016000373

	2017160260
	2017160373

	2018160260
	2018160373

	2019160260
	2019160373


	140,235
	2014000548
	2014000734
	2014000736
	2014000737
	2014000738

	2015140548
	2015140736



	140,032
	140,236
	2014001124
	2014001092
	2014001095
	2014001096
	2014006271

	2014001613
	2014001701

	2015000515
	2015000631

	2015141613
	2015141701

	2016000403
	2016000446

	2016141613
	2016141701

	2017141613
	2017141701

	2017160403
	2017160446

	2018141613
	2018141701

	2018160403
	2018160446

	2019141613
	2019141701

	2019160403
	2019160446


	140,237
	2014001125
	2014001100
	2014002528

	2014001126
	2014001103
	2014001104
	2014001106

	2014001129
	2014001110
	2014001111
	2014001112

	2014001132
	2014001113
	2014001114
	2014001115
	2014001981
	2014006120

	2014001135
	2014001116

	2015000552
	2015000645

	2015141125
	2015141100
	2015142528

	2015141129
	2015141110

	2015141132
	2015141113
	2015141981

	2015141135
	2015141116

	2016141125
	2016141100
	2016142528

	2016141129
	2016141110

	2016141132
	2016141113
	2016141981

	2016141135
	2016141116

	2016150552
	2016150645

	2017141125
	2017141100
	2017142528

	2017141129
	2017141110

	2017141132
	2017141113
	2017141981

	2017141135
	2017141116

	2018141125
	2018141100
	2018142528

	2018141129
	2018141110

	2018141132
	2018141113
	2018141981

	2018141135
	2018141116

	2019141125
	2019141100
	2019142528

	2019141129
	2019141110

	2019141132
	2019141113
	2019141981

	2019141135
	2019141116


	140,238
	2014001142
	2014001141
	2014001142
	2014001146

	2015141142
	2015141141

	2016141142
	2016141141

	2017141142
	2017141141

	2018141142
	2018000199
	2018141141

	2019141142
	2019141141


	140,239
	2014001158
	2014001152

	2015141158
	2015141152

	2016141158
	2016141152

	2017141158
	2017141152

	2018141158
	2018141152

	2019141158
	2019141152



	140,033
	140,240
	2014001436
	2014001523

	2014001438
	2014001525

	2014001486
	2014001984

	2014001489
	2014001591
	2014001592

	2014001514
	2014001616

	2014003576
	2014004972

	2014003962
	2014005574

	2015141436
	2015141523

	2015141438
	2015141525

	2015141486
	2015141984

	2015141489
	2015141592

	2015141514
	2015141616

	2015143576
	2015144972

	2015143962
	2015145574

	2016141436
	2016141523

	2016141438
	2016141525

	2016141486
	2016141984

	2016141489
	2016141592

	2016141514
	2016141616

	2016143576
	2016144972

	2016143962
	2016145574

	2017141436
	2017141523

	2017141438
	2017141525

	2017141486
	2017141984

	2017141489
	2017141592

	2017141514
	2017141616

	2017143576
	2017144972

	2017143962
	2017145574

	2018141436
	2018141523

	2018141438
	2018141525

	2018141486
	2018141984

	2018141514
	2018141616

	2018143576
	2018144972

	2018143962
	2018145574

	2019141436
	2019141523

	2019141438
	2019141525

	2019141486
	2019141984

	2019141514
	2019141616

	2019143576
	2019144972

	2019143962
	2019145574


	140,241
	2017000153
	2017000222

	2018170153
	2018170222

	2019170153
	2019170222


	140,242
	2014000586
	2014001343
	2014001345

	2014000597
	2014001334
	2014006268

	2014000599
	2014001331
	2014001333

	2014000600
	2014001357
	2014002092

	2014000602
	2014001557
	2014001559

	2014000605
	2014001519

	2014001292
	2014001321
	2014001322
	2014001323
	2014001324
	2014001325
	2014001366
	2014006135
	2014006136
	2014006137
	2014006138
	2014006250

	2015000321
	2015000502
	2015000503
	2015000504
	2015000505

	2015140586
	2015141343

	2015140597
	2015141334

	2015140600
	2015141357
	2015142092

	2015140602
	2015141557
	2015141559

	2015140605
	2015141519

	2015141292
	2015141321
	2015141322
	2015141323
	2015141324
	2015141325
	2015141366

	2016000404
	2016000447

	2016140586
	2016141343

	2016140597
	2016141334

	2016140600
	2016141357
	2016142092

	2016140602
	2016141557
	2016141559

	2016140605
	2016141519

	2016141292
	2016141321
	2016141322
	2016141323
	2016141324
	2016141325
	2016141366

	2016150321
	2016150502
	2016150503

	2017000100
	2017000118
	2017000119

	2017140586
	2017141343

	2017140597
	2017141334

	2017140600
	2017141357
	2017142092

	2017140602
	2017141557
	2017141559

	2017140605
	2017141519

	2017141292
	2017141321
	2017141322
	2017141323
	2017141324
	2017141325
	2017141366

	2017150321
	2017150502
	2017150503

	2017160404
	2017160447

	2018140586
	2018000059
	2018000060
	2018000061
	2018141343

	2018140600
	2018141357
	2018142092

	2018140602
	2018141557
	2018141559

	2018140605
	2018141519

	2018141292
	2018000195
	2018141321
	2018141323
	2018141324
	2018141325
	2018141366

	2018150321
	2018150502
	2018150503

	2018160404
	2018160447

	2018170100
	2018170118

	2019140586
	2019141343
	2019180059
	2019180060
	2019180061

	2019140600
	2019141357
	2019142092

	2019140602
	2019141557
	2019141559

	2019140605
	2019141519

	2019141292
	2019141321
	2019141323
	2019141324
	2019141325
	2019141366

	2019150321
	2019150502
	2019150503

	2019160404
	2019160447

	2019170100
	2019170118


	140,243
	2014000636
	2014001476
	2014001477
	2014001478
	2014001498

	2015140636
	2015141476
	2015141477
	2015141478
	2015141498

	2016140636
	2016141476
	2016141477
	2016141478
	2016141498

	2017140636
	2017141476
	2017141477
	2017141478
	2017141498

	2018140636
	2018141476
	2018141477
	2018141478
	2018141498

	2019140636
	2019141476
	2019141477
	2019141478
	2019141498


	140,244
	2014000544
	2014000483

	2014000546
	2014000522
	2014000527
	2014000534
	2014000546
	2014000547
	2014000548
	2014000549
	2014001628
	2014001629
	2014002882
	2014004950

	2014002219
	2014002873

	2015140544
	2015000774
	2015140483

	2015140546
	2015140522
	2015140527
	2015140534
	2015140547
	2015140548
	2015140549

	2015142219
	2015142873

	2016140544
	2016140483

	2016140546
	2016140522
	2016140527
	2016140534
	2016140547
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	100
	200
	600


	2019143144
	22978U
	100
	200
	600


	2019150107
	23506U
	100
	200
	600


	2019150113
	24730O
	100
	11001950
	200

	24730U
	100
	11001860
	200


	2019160323
	22790U
	100
	1915290
	200
	600
	6915290


	2019160327
	23459U
	100
	1949710
	200
	600
	6949710


	2019170095
	24745U
	100
	11002630
	200


	2019170110
	23283U
	100
	200
	600



	2019140101
	2019141515
	22814U
	100
	200
	600


	2019141525
	22713U
	100
	200
	600


	2019143114
	24113O
	100
	1961700
	200
	600
	6961700


	2019143703
	22879U
	100
	200
	600


	2019170152
	23733U
	100
	200
	600




	2019140015
	2019140103
	2019142271
	22693U
	1887610
	6887610



	2019140104
	2019142049
	23189U
	100
	200
	600



	2019140117
	2019000204
	24751U
	100
	200


	2019142298
	23109U
	100
	1928960
	200
	600
	6928960



	2019140119
	2019142034
	23578U
	100
	200
	600


	2019142309
	23664U
	100
	1987820
	200
	600
	6987820


	2019170106
	22760U
	100
	1908670
	200
	600
	6908670




	2019140016
	2019140122
	2019140143
	22927U
	100
	200
	600


	2019142334
	22757U
	100
	1908500
	200
	600
	6908500



	2019140123
	2019180028
	23677U
	100
	1950520
	200
	600
	6950520

	23696U
	100
	1953130
	200
	600
	6953130



	2019140125
	2019142343
	22682U
	100
	1883060
	200
	600
	6883060




	2019140017
	2019140127
	2019141883
	23739U
	100
	1958580
	200
	600
	6958580




	2019140018
	2019140128
	2019160279
	25808O
	100
	200

	23288U
	100
	200
	600



	2019140130
	2019143618
	23730U
	100
	1957860
	200
	600
	6957860



	2019140131
	2019141031
	23324U
	100
	1916210
	200
	600
	6916210



	2019140132
	2019141043
	23267U
	100
	1901900
	200
	600
	6901900




	2019140019
	2019140139
	2019141206
	23663U
	100
	1987740
	200
	600
	6987740

	23447U
	100
	1948850
	200
	600
	6948850


	2019180015
	23656U
	100
	1987220
	200
	600
	6987220




	2019140020
	2019140145
	2019150074
	23296U
	100
	1907390
	200
	600
	6907390



	2019140151
	2019141571
	23072U
	100
	1921020
	200
	600
	6921020


	2019141771
	23005U
	100
	1902340
	200
	600
	6902340

	23006U
	100
	200
	600




	2019140021
	2019140154
	2019142059
	23862U
	100
	200
	600

	23975O
	100
	1955010
	200
	600
	6955010


	2019143165
	24035O
	100
	1971660
	200
	600
	6971660



	2019140155
	2019142089
	24152O
	100
	1978700
	200
	600
	6978700


	2019170124
	23815O
	100
	200
	600



	2019140156
	2019142090
	23529U
	100
	200
	600




	2019140023
	2019140167
	2019140856
	23327O
	100
	1916450
	200
	600
	6916450



	2019140174
	2019142469
	23125U
	100
	200
	600


	2019150134
	23577U
	100
	200
	600


	2019150136
	22743U
	100
	200
	600


	2019170009
	22983U
	100
	1894930
	200
	600
	6894930


	2019170130
	22972U
	100
	200
	600


	2019180052
	23616U
	100
	200
	600




	2019140024
	2019140182
	2019140972
	22753U
	100
	200
	600



	2019140196
	2019142094
	23850U
	100
	200
	600


	2019142095
	23512U
	100
	200
	600

	24119O
	100
	1968500
	200
	600
	6968500

	23921O
	100
	1987140
	200
	600
	6987140


	2019142098
	23385U
	100
	200
	600




	2019140025
	2019140169
	2019141784
	25763O
	100
	200



	2019140175
	2019142143
	22933U
	100
	1878920
	200
	600
	6878920




	2019140027
	2019140185
	2019170104
	22759U
	100
	1908590
	200
	600
	6908590



	2019140189
	2019141831
	23817U
	100
	200
	600




	2019140028
	2019140199
	2019140321
	23785U
	100
	1965360
	200
	600
	6965360


	2019180021
	22942U
	100
	1883640
	200
	600
	6883640




	2019140029
	2019140201
	2019140959
	23926O
	100
	1988710
	200
	600
	6988710

	23904O
	100
	1985860
	200
	600
	6985860

	23977O
	100
	1956370
	200
	600
	6956370



	2019140202
	2019140975
	23232U
	100
	1891520
	200
	600
	6891520


	2019140982
	23503U
	100
	1891920
	200
	600
	6891920

	24004O
	100
	1959400
	200
	600
	6959400



	2019140204
	2019140985
	23052U
	100
	200
	600




	2019140030
	2019140227
	2019140565
	23684U
	100
	1951110
	200
	600
	6951110




	2019140031
	2019140228
	2019160121
	22689U
	100
	1883300
	200
	600
	6883300



	2019140232
	2019170154
	23050U
	100
	1911080
	200
	600
	6911080




	2019140032
	2019140236
	2019141613
	22943U
	100
	1883710
	200
	600
	6883710




	2019140033
	2019140240
	2019143576
	23845U
	100
	200
	600



	2019140242
	2019140602
	23930O
	100
	1988980
	200
	600
	6988980



	2019140245
	2019140639
	23134U
	100
	1936950
	200
	600
	6936950




	2019140034
	2019140247
	2019142967
	22679U
	100
	200
	600

	26009U
	100
	200



	2019140248
	2019142770
	22922U
	100
	200
	600


	2019170013
	22918U
	100
	1947110
	200
	600
	6947110




	2019140035
	2019140205
	2019140061
	23004U
	100
	1902190
	200
	600
	6902190


	2019140119
	23360U
	100
	200
	600


	2019140121
	23720U
	100
	200
	600


	2019140200
	24095O
	100
	1975690
	200
	600
	6975690


	2019140246
	22796U
	100
	200
	600


	2019140344
	23366U
	100
	200
	600


	2019140519
	23734U
	100
	1958120
	200
	600
	6958120


	2019140536
	23855U
	100
	200
	600


	2019140606
	23484U
	100
	200
	600

	25963O
	100
	200


	2019140875
	22726U
	100
	1898200
	200
	600
	6898200


	2019141010
	23083U
	100
	200
	600


	2019141026
	22791U
	100
	200
	600


	2019141242
	23129U
	100
	1936560
	200
	600
	6936560


	2019141510
	23152U
	100
	1942440
	200
	600
	6942440


	2019141575
	23573U
	100
	1969970
	200
	600
	6969970


	2019141599
	22707U
	100
	1888710
	200
	600
	6888710

	22837U
	100
	1927110
	200
	600
	6927110

	23240U
	100
	1895880
	200
	600
	6895880

	23452U
	100
	1949190
	200
	600
	6949190


	2019141809
	24019O
	100
	1963800
	200
	600
	6963800


	2019141849
	23877U
	100
	1983580
	200
	600
	6983580


	2019141857
	23173U
	100
	200
	600


	2019141865
	24061O
	100
	1982200
	200
	600
	6982200


	2019141866
	23377U
	100
	200
	600


	2019141872
	23878U
	100
	200
	600


	2019141877
	23321U
	100
	200
	600


	2019141910
	23715U
	100
	200
	600


	2019141911
	22845U
	100
	200
	600


	2019141914
	23390U
	100
	200
	600


	2019142141
	22792U
	100
	1918700
	200
	600
	6918700


	2019142500
	22898U
	100
	1941580
	200
	600
	6941580


	2019142641
	22950U
	100
	1884220
	200
	600
	6884220


	2019142642
	22749U
	100
	1904840
	200
	600
	6904840


	2019142694
	22802U
	100
	1919480
	200
	600
	6919480


	2019142725
	23070U
	100
	1920730
	200
	600
	6920730


	2019143273
	23222O
	100
	1890670
	200
	600
	6890670


	2019143277
	23539O
	100
	1917800
	200
	600
	6917800

	23539U
	100
	1917880
	200
	600
	6917880

	23250O
	100
	1896660
	200
	600
	6896660

	23250U
	100
	1896740
	200
	600
	6896740

	24021O
	100
	1963960
	200
	600
	6963960

	24107O
	100
	1961480
	200
	600
	6961480

	23915O
	100
	1986720
	200
	600
	6986720


	2019143280
	24003O
	100
	1959350
	200
	600
	6959350


	2019143312
	24091O
	100
	1975370
	200
	600
	6975370

	24149O
	100
	1978460
	200
	600
	6978460


	2019143313
	24126O
	100
	1969150
	200
	600
	6969150


	2019143315
	24158O
	100
	200
	600


	2019143320
	23935O
	100
	1989370
	200
	600
	6989370


	2019143324
	24130O
	100
	1969440
	200
	600
	6969440


	2019143347
	23952O
	100
	1952510
	200
	600
	6952510


	2019143348
	23953O
	100
	1952590
	200
	600
	6952590


	2019143388
	23443U
	100
	200
	600


	2019143409
	25809O
	100
	200


	2019143556
	25263O
	100
	200

	26003O
	11016140


	2019150003
	23422U
	100
	1938800
	200
	600
	6938800


	2019150076
	23951O
	100
	1952430
	200
	600
	6952430

	24140O
	100
	1977740
	200
	600
	6977740


	2019150141
	22645U
	100
	1939240
	200
	600
	6939240


	2019150165
	23778U
	100
	1964860
	200
	600
	6964860


	2019150279
	23947O
	100
	1952150
	200
	600
	6952150


	2019150338
	22958U
	100
	1889290
	200
	600
	6889290

	22889U
	100
	1940900
	200
	600
	6940900


	2019150471
	24109O
	100
	200
	600

	22824U
	100
	200
	600


	2019160281
	22991U
	100
	1895280
	200
	600
	6895280


	2019170011
	22733U
	100
	1898860
	200
	600
	6898860


	2019170018
	23219U
	1890460
	6890460


	2019170108
	22800U
	100
	1919250
	200
	600
	6919250


	2019170109
	22803U
	100
	200
	600


	2019170123
	23372U
	100
	200
	600


	2019180006
	23614U
	100
	1982690
	200
	600
	6982690


	2019180011
	23018U
	100
	1903230
	200
	600
	6903230


	2019180018
	23698U
	100
	1953200
	200
	600
	6953200


	2019180019
	23706U
	100
	200
	600


	2019180020
	23894U
	100
	1985010
	200
	600
	6985010


	2019000002
	24269U
	100
	200

	26007O
	100
	11016260
	200

	26006O
	100
	11016230
	200




	2019140036
	2019140206
	2019000381
	26010U
	100
	200


	2019140242
	22882U
	100
	1940420
	200
	600
	6940420


	2019140622
	23221U
	100
	1890590
	200
	600
	6890590


	2019141385
	22847U
	100
	1930450
	200
	600
	6930450


	2019141398
	23293U
	100
	1907110
	200
	600
	6907110


	2019141400
	23685U
	100
	1951190
	200
	600
	6951190


	2019141444
	23469U
	100
	1881500
	200
	600
	6881500


	2019141488
	22795U
	100
	1918930
	200
	600
	6918930


	2019141550
	23284U
	100
	200
	600


	2019141551
	22656U
	100
	200
	600


	2019142202
	23251U
	100
	1900510
	200
	600
	6900510


	2019142203
	23047O
	100
	1910820
	200
	600
	6910820

	23047U
	100
	1910900
	200
	600
	6910900


	2019142208
	22884U
	100
	1940540
	200
	600
	6940540


	2019142209
	22833U
	100
	1926800
	200
	600
	6926800


	2019142213
	23962O
	100
	1954040
	200
	600
	6954040


	2019142874
	23180U
	100
	1879530
	200
	600
	6879530


	2019143071
	23339U
	100
	1921270
	200
	600
	6921270


	2019143959
	22784U
	100
	1914870
	200
	600
	6914870


	2019150244
	23775U
	100
	1963290
	200
	600
	6963290


	2019150387
	22700U
	100
	200
	600


	2019150399
	23365U
	100
	200
	600


	2019160331
	23524O
	100
	1913030
	200
	600
	6913030

	23524U
	100
	1913080
	200
	600
	6913080


	2019170113
	22822U
	100
	1923630
	200
	600
	6923630


	2019180009
	23827O
	100
	1973950
	200
	600
	6973950

	23827U
	100
	1973990
	200
	600
	6973990


	2019000003
	26005O
	100
	11016200
	200

	26004O
	100
	11016170
	200




	2019140037
	2019140207
	2019000301
	25543U
	100
	200


	2019140939
	24047O
	100
	1981180
	200
	600
	6981180


	2019141072
	23781U
	100
	1965080
	200
	600
	6965080


	2019141694
	22646U
	100
	200
	600


	2019141740
	23996O
	100
	1958930
	200
	600
	6958930


	2019141741
	23997O
	100
	1959010
	200
	600
	6959010


	2019141782
	22834U
	100
	200
	600


	2019141796
	23789U
	100
	200
	600


	2019141863
	23117U
	100
	1932530
	200
	600
	6932530


	2019141886
	22739O
	100
	1899380
	200
	600
	6899380


	2019141971
	23925O
	100
	1988630
	200
	600
	6988630


	2019141972
	24121O
	100
	1968800
	200
	600
	6968800


	2019142074
	25983U
	100
	200

	23455U
	100
	200
	600


	2019142433
	22793U
	100
	200
	600


	2019142719
	23519U
	100
	200
	600


	2019142722
	22642U
	100
	200
	600


	2019142723
	23275U
	100
	200
	600


	2019142780
	23019O
	100
	1905220
	200
	600
	6905220


	2019142781
	23886O
	100
	1984170
	200
	600
	6984170


	2019142820
	23350U
	100
	1922060
	200
	600
	6922060

	24135O
	100
	1977400
	200
	600
	6977400


	2019143514
	24066O
	100
	1966070
	200
	600
	6966070


	2019150325
	23741U
	100
	1958730
	200
	600
	6958730


	2019150329
	23753U
	100
	1960630
	200
	600
	6960630




	2019140038
	2019140208
	2019140870
	24032O
	100
	1971420
	200
	600
	6971420


	2019140871
	23940O
	100
	1951610
	200
	600
	6951610


	2019140907
	23348U
	100
	1921940
	200
	600
	6921940


	2019140921
	23046U
	100
	1910740
	200
	600
	6910740


	2019141080
	22815U
	100
	1923240
	200
	600
	6923240


	2019141085
	23549U
	100
	1896960
	200
	600
	6896960


	2019141086
	24146O
	100
	1978220
	200
	600
	6978220


	2019141090
	24137O
	100
	1977560
	200
	600
	6977560


	2019141091
	24071O
	100
	1966470
	200
	600
	6966470


	2019141185
	23594U
	100
	200
	600


	2019141246
	22921U
	100
	200
	600


	2019141248
	24087O
	100
	1975110
	200
	600
	6975110


	2019141250
	24151O
	100
	1978620
	200
	600
	6978620


	2019170157
	23721U
	100
	200
	600


	2019000001
	26008O
	100
	11016290
	200






