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AANPASSING MEERJARENPLAN JUNI 2020 STAD
 Som van Bedrag 

wijziging 2020 

 Som van Bedrag 

wijziging 2021 

 Som van Bedrag wijziging 

2022 

 Som van Bedrag wijziging 

2023 

 Som van Bedrag wijziging 

2024 

 Som van Bedrag wijziging 

2025 

exploitatie 402.596,09                        -944.048,46                   -1.902.389,35                      -2.063.429,82                      -2.273.705,46                      -2.369.319,67                      

ontvangst 668.508,45                        -293.714,97                   -1.006.563,92                      -1.110.868,24                      -1.247.844,08                      -1.284.551,47                      

Actieplan AMIF-project Diversiteit in actie (S.C. 24-09-2018 - nota 62) 14.190,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000648 14.190,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000290 14.190,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Subsidies innen voor het versterken actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders. 14.190,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Diversiteit, samenleving en preventie 14.190,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2019 (B) 108.419,00                        108.419,00                     113.419,00                           113.419,00                           113.419,00                           113.419,00                           

AMJP000475 -50.000,00                         -50.000,00                      -50.000,00                            -50.000,00                            -50.000,00                            -50.000,00                            

MJP001090 -50.000,00                         -50.000,00                      -50.000,00                            -50.000,00                            -50.000,00                            -50.000,00                            

Verstrekken van informatie. -50.000,00                         -50.000,00                      -50.000,00                            -50.000,00                            -50.000,00                            -50.000,00                            

Vergunnen -50.000,00                         -50.000,00                      -50.000,00                            -50.000,00                            -50.000,00                            -50.000,00                            

AMJP000476 -35.000,00                         -35.000,00                      -35.000,00                            -35.000,00                            -35.000,00                            -35.000,00                            

MJP000483 -35.000,00                         -35.000,00                      -35.000,00                            -35.000,00                            -35.000,00                            -35.000,00                            

Retributie innen op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stukken. -35.000,00                         -35.000,00                      -35.000,00                            -35.000,00                            -35.000,00                            -35.000,00                            

Leven -35.000,00                         -35.000,00                      -35.000,00                            -35.000,00                            -35.000,00                            -35.000,00                            

AMJP000477 -15.000,00                         -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

MJP000124 -15.000,00                         -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

Evenementen. -15.000,00                         -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

Belastingen en facturatie -15.000,00                         -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

AMJP000478 -15.000,00                         -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

MJP000137 -15.000,00                         -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

Belasting heffen op reclameconstructies en uithangborden. -15.000,00                         -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

Belastingen en facturatie -15.000,00                         -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

AMJP000479 -6.081,00                           -6.081,00                        -6.081,00                              -6.081,00                              -6.081,00                              -6.081,00                              

MJP000317 -6.081,00                           -6.081,00                        -6.081,00                              -6.081,00                              -6.081,00                              -6.081,00                              

Retributies innen op taxidiensten en diensten voor verhuren van voertuigen met bestuurder. -6.081,00                           -6.081,00                        -6.081,00                              -6.081,00                              -6.081,00                              -6.081,00                              

Economie (plannen en ontwikkelen) -6.081,00                           -6.081,00                        -6.081,00                              -6.081,00                              -6.081,00                              -6.081,00                              

AMJP000480 -4.000,00                           -4.000,00                        -4.000,00                              -4.000,00                              -4.000,00                              -4.000,00                              

MJP001088 -4.000,00                           -4.000,00                        -4.000,00                              -4.000,00                              -4.000,00                              -4.000,00                              

Slachtbewijzen. -4.000,00                           -4.000,00                        -4.000,00                              -4.000,00                              -4.000,00                              -4.000,00                              

Vergunnen -4.000,00                           -4.000,00                        -4.000,00                              -4.000,00                              -4.000,00                              -4.000,00                              

AMJP000481 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

MJP001089 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Conformiteitsattesten. -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Vergunnen -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

AMJP000482 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               

MJP000131 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                

Mobiele verkoopsruimte. 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               

Belastingen en facturatie 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                

AMJP000483 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               

MJP000867 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                

Nodeloos alarmeren. 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               

Politie 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                

AMJP000484 1.000,00                             -                                   1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               

MJP000126 1.000,00                             -                                   1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                

Reclameobjecten. 1.000,00                             -                                   1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               

Belastingen en facturatie 1.000,00                             -                                   1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                

AMJP000485 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               

MJP000866 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                

Vervoer dronken personen. 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               

Politie 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                

AMJP000487 -                                       -5.000,00                        -5.000,00                              -5.000,00                              -5.000,00                              -5.000,00                              

MJP000134 -                                       -5.000,00                        -5.000,00                              -5.000,00                              -5.000,00                              -5.000,00                              
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Standgelden kermissen. -                                       -5.000,00                        -5.000,00                              -5.000,00                              -5.000,00                              -5.000,00                              

Belastingen en facturatie -                                       -5.000,00                        -5.000,00                              -5.000,00                              -5.000,00                              -5.000,00                              

AMJP000488 4.000,00                             -                                   4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               

MJP000135 4.000,00                             -                                   4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                

Terrassen. 4.000,00                             -                                   4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               

Belastingen en facturatie 4.000,00                             -                                   4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                

AMJP000489 15.000,00                          15.000,00                       15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             

MJP001091 15.000,00                          15.000,00                       15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             

Omgevingsvergunningen. 15.000,00                          15.000,00                       15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             

Vergunnen 15.000,00                          15.000,00                       15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             

AMJP000490 -                                       10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

MJP000127 -                                       10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

Standgelden markten. -                                       10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

Belastingen en facturatie -                                       10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

AMJP000491 1.500,00                             1.500,00                         1.500,00                               1.500,00                               1.500,00                               1.500,00                               

MJP000123 1.500,00                             1.500,00                         1.500,00                                1.500,00                                1.500,00                                1.500,00                                

Flyeren, gadgets, muziek op straat. 1.500,00                             1.500,00                         1.500,00                               1.500,00                               1.500,00                               1.500,00                               

Belastingen en facturatie 1.500,00                             1.500,00                         1.500,00                                1.500,00                                1.500,00                                1.500,00                                

AMJP000492 10.000,00                          10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

MJP000130 10.000,00                          10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

Tijdelijke opstellingen. 10.000,00                          10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

Belastingen en facturatie 10.000,00                          10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

AMJP000493 200.000,00                        200.000,00                     200.000,00                           200.000,00                           200.000,00                           200.000,00                           

MJP000149 200.000,00                        200.000,00                     200.000,00                           200.000,00                           200.000,00                           200.000,00                           

Leegstand / krotten. 200.000,00                        200.000,00                     200.000,00                           200.000,00                           200.000,00                           200.000,00                           

Belastingen en facturatie 200.000,00                        200.000,00                     200.000,00                           200.000,00                           200.000,00                           200.000,00                           

Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2019 (OO) 117.204,00                        127.304,00                     127.304,00                           127.304,00                           127.304,00                           127.304,00                           

AMJP000494 7.000,00                             7.000,00                         7.000,00                               7.000,00                               7.000,00                               7.000,00                               

MJP000010 7.000,00                             7.000,00                         7.000,00                                7.000,00                                7.000,00                                7.000,00                                

Inschrijvingsgelden innen voor de academie voor muziek, woord en dans. 7.000,00                             7.000,00                         7.000,00                               7.000,00                               7.000,00                               7.000,00                               

Academies (SAMWD) 7.000,00                             7.000,00                         7.000,00                                7.000,00                                7.000,00                                7.000,00                                

AMJP000495 14.000,00                          14.000,00                       14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             

MJP000010 14.000,00                          14.000,00                       14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             

Inschrijvingsgelden innen voor de academie voor muziek, woord en dans. 14.000,00                          14.000,00                       14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             

Academies (SAMWD) 14.000,00                          14.000,00                       14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             

AMJP000496 14.000,00                          14.000,00                       14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             

MJP001048 14.000,00                          14.000,00                       14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken. 14.000,00                          14.000,00                       14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             

Stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken 14.000,00                          14.000,00                       14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             14.000,00                             

AMJP000497 7.500,00                             7.500,00                         7.500,00                               7.500,00                               7.500,00                               7.500,00                               

MJP001033 7.500,00                             7.500,00                         7.500,00                                7.500,00                                7.500,00                                7.500,00                                

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het stedelijk basisonderwijs Belsele. 7.500,00                             7.500,00                         7.500,00                               7.500,00                               7.500,00                               7.500,00                               

Stedelijk Basisonderwijs Belsele 7.500,00                             7.500,00                         7.500,00                                7.500,00                                7.500,00                                7.500,00                                

AMJP000498 8.000,00                             8.000,00                         8.000,00                               8.000,00                               8.000,00                               8.000,00                               

MJP000089 8.000,00                             8.000,00                         8.000,00                                8.000,00                                8.000,00                                8.000,00                                

Innen van ontvangsten wegens onderhoud van groen voor derden. 8.000,00                             8.000,00                         8.000,00                               8.000,00                               8.000,00                               8.000,00                               

Beheer openbaar domein 8.000,00                             8.000,00                         8.000,00                                8.000,00                                8.000,00                                8.000,00                                

AMJP000500 1.500,00                             1.500,00                         1.500,00                               1.500,00                               1.500,00                               1.500,00                               

MJP000139 1.500,00                             1.500,00                         1.500,00                                1.500,00                                1.500,00                                1.500,00                                

Innen van diverse vergoedingen voor energie (water, gas, elektriciteit, frisdrankautomaten). 1.500,00                             1.500,00                         1.500,00                               1.500,00                               1.500,00                               1.500,00                               

Belastingen en facturatie 1.500,00                             1.500,00                         1.500,00                                1.500,00                                1.500,00                                1.500,00                                

AMJP000501 -10.000,00                         -10.000,00                      -10.000,00                            -10.000,00                            -10.000,00                            -10.000,00                            

MJP000695 -10.000,00                         -10.000,00                      -10.000,00                            -10.000,00                            -10.000,00                            -10.000,00                            

Ontvangsten uit concessie parking Grote Markt. -10.000,00                         -10.000,00                      -10.000,00                            -10.000,00                            -10.000,00                            -10.000,00                            

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -10.000,00                         -10.000,00                      -10.000,00                            -10.000,00                            -10.000,00                            -10.000,00                            

AMJP000502 3.000,00                             3.000,00                         3.000,00                               3.000,00                               3.000,00                               3.000,00                               

MJP000140 3.000,00                             3.000,00                         3.000,00                                3.000,00                                3.000,00                                3.000,00                                

Innen van ontvangsten wegens diverse dienstverlening inzake wegen (verhuur verkeersborden, wegwijzers firma's, 

werken voor derden wegen, tussenkomst gebruik openbaar domein). 3.000,00                             3.000,00                         3.000,00                               3.000,00                               3.000,00                               3.000,00                               
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Belastingen en facturatie 3.000,00                             3.000,00                         3.000,00                                3.000,00                                3.000,00                                3.000,00                                

AMJP000503 6.000,00                             4.000,00                         4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               

MJP000688 6.000,00                             4.000,00                         4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                

Ontvangsten uit concessie autobuswachthuisjes. 6.000,00                             4.000,00                         4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) 6.000,00                             4.000,00                         4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                

AMJP000504 -                                       -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

MJP000159 -                                       -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

Innen van diverse ontvangsten van de bibliotheek. -                                       -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

Bibliotheek -                                       -15.000,00                      -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            -15.000,00                            

AMJP000507 -45.000,00                         -45.000,00                      -45.000,00                            -45.000,00                            -45.000,00                            -45.000,00                            

MJP000226 -45.000,00                         -45.000,00                      -45.000,00                            -45.000,00                            -45.000,00                            -45.000,00                            

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor buitenschoolse groepsopvang. -45.000,00                         -45.000,00                      -45.000,00                            -45.000,00                            -45.000,00                            -45.000,00                            

Buitenschoolse groepsopvang -45.000,00                         -45.000,00                      -45.000,00                            -45.000,00                            -45.000,00                            -45.000,00                            

AMJP000508 115.000,00                        115.000,00                     115.000,00                           115.000,00                           115.000,00                           115.000,00                           

MJP000226 115.000,00                        115.000,00                     115.000,00                           115.000,00                           115.000,00                           115.000,00                           

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor buitenschoolse groepsopvang. 115.000,00                        115.000,00                     115.000,00                           115.000,00                           115.000,00                           115.000,00                           

Buitenschoolse groepsopvang 115.000,00                        115.000,00                     115.000,00                           115.000,00                           115.000,00                           115.000,00                           

AMJP000509 -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

MJP000650 -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

Verkoop van taxicheques. -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

Ondersteuning welzijn -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

AMJP000510 -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

MJP000384 -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor gezinsopvang. -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

Gezinsopvang -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

AMJP000511 -25.000,00                         -25.000,00                      -25.000,00                            -25.000,00                            -25.000,00                            -25.000,00                            

MJP000381 -25.000,00                         -25.000,00                      -25.000,00                            -25.000,00                            -25.000,00                            -25.000,00                            

Bijdragen innen van ouders/klanten voor gezinsopvang. -25.000,00                         -25.000,00                      -25.000,00                            -25.000,00                            -25.000,00                            -25.000,00                            

Gezinsopvang -25.000,00                         -25.000,00                      -25.000,00                            -25.000,00                            -25.000,00                            -25.000,00                            

AMJP000512 -60.000,00                         -60.000,00                      -60.000,00                            -60.000,00                            -60.000,00                            -60.000,00                            

MJP000391 -60.000,00                         -60.000,00                      -60.000,00                            -60.000,00                            -60.000,00                            -60.000,00                            

Bijdragen innen van ouders/klanten groepsopvang. -60.000,00                         -60.000,00                      -60.000,00                            -60.000,00                            -60.000,00                            -60.000,00                            

Groepsopvang -60.000,00                         -60.000,00                      -60.000,00                            -60.000,00                            -60.000,00                            -60.000,00                            

AMJP000513 350.000,00                        350.000,00                     350.000,00                           350.000,00                           350.000,00                           350.000,00                           

MJP000392 350.000,00                        350.000,00                     350.000,00                           350.000,00                           350.000,00                           350.000,00                           

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor groepsopvang. 350.000,00                        350.000,00                     350.000,00                           350.000,00                           350.000,00                           350.000,00                           

Groepsopvang 350.000,00                        350.000,00                     350.000,00                           350.000,00                           350.000,00                           350.000,00                           

AMJP000514 -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

MJP000483 -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

Retributie innen op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stukken. -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

Leven -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

AMJP000515 4.000,00                             4.000,00                         4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               

MJP000482 4.000,00                             4.000,00                         4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                

Innen van ontvangsten uit  administratieve dienstverlening (adresetiketten, kiezerslijsten en genealogische 

opzoekingen). 4.000,00                             4.000,00                         4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               4.000,00                               

Leven 4.000,00                             4.000,00                         4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                4.000,00                                

AMJP000516 10.000,00                          10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

MJP000519 10.000,00                          10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

Terugvordering van garagekosten. 10.000,00                          10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

Logistiek 10.000,00                          10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

AMJP000517 -                                       4.300,00                         4.300,00                               4.300,00                               4.300,00                               4.300,00                               

MJP000502 -                                       4.300,00                         4.300,00                                4.300,00                                4.300,00                                4.300,00                                

Feestmateriaal verhuren voor evenementen van verenigingen, scholen, vakbonden, mutualiteiten, wijkcomités, 

braderijen en politieke partijen. -                                       4.300,00                         4.300,00                               4.300,00                               4.300,00                               4.300,00                               

Logistiek -                                       4.300,00                         4.300,00                                4.300,00                                4.300,00                                4.300,00                                

AMJP000518 3.000,00                             3.000,00                         3.000,00                               3.000,00                               3.000,00                               3.000,00                               

MJP000574 3.000,00                             3.000,00                         3.000,00                                3.000,00                                3.000,00                                3.000,00                                

Ontvangsten innen i.v.m. het uitbaten fietsenstalling en onderhoud (Den Azalee). 3.000,00                             3.000,00                         3.000,00                               3.000,00                               3.000,00                               3.000,00                               

Mobiliteit (plannen en ontwikkelen) 3.000,00                             3.000,00                         3.000,00                                3.000,00                                3.000,00                                3.000,00                                
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AMJP000519 65.000,00                          65.000,00                       65.000,00                             65.000,00                             65.000,00                             65.000,00                             

MJP001123 65.000,00                          65.000,00                       65.000,00                             65.000,00                             65.000,00                             65.000,00                             

Terugbetalingen van loonkosten van de lesgevers bij de vrije ateliers door de vzw ACCSI aan de stad. 65.000,00                          65.000,00                       65.000,00                             65.000,00                             65.000,00                             65.000,00                             

Vrije Ateliers 65.000,00                          65.000,00                       65.000,00                             65.000,00                             65.000,00                             65.000,00                             

AMJP000520 20.000,00                          20.000,00                       20.000,00                             20.000,00                             20.000,00                             20.000,00                             

MJP000700 20.000,00                          20.000,00                       20.000,00                             20.000,00                             20.000,00                             20.000,00                             

Innen van ontvangsten uit verhuringen van privaat patrimonium. 20.000,00                          20.000,00                       20.000,00                             20.000,00                             20.000,00                             20.000,00                             

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) 20.000,00                          20.000,00                       20.000,00                             20.000,00                             20.000,00                             20.000,00                             

AMJP000521 -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

MJP000786 -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

Inhouden van de pensioenbijdrage mandatarissen. -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

Personeel: wedden en beheer -30.000,00                         -30.000,00                      -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            -30.000,00                            

AMJP000522 -3.796,00                           -3.796,00                        -3.796,00                              -3.796,00                              -3.796,00                              -3.796,00                              

MJP000632 -3.796,00                           -3.796,00                        -3.796,00                              -3.796,00                              -3.796,00                              -3.796,00                              

Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van lokalen in Sinbad. -3.796,00                           -3.796,00                        -3.796,00                              -3.796,00                              -3.796,00                              -3.796,00                              

Ondersteuning cultuur en vrije tijd -3.796,00                           -3.796,00                        -3.796,00                              -3.796,00                              -3.796,00                              -3.796,00                              

AMJP000523 -                                       10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

MJP000998 -                                       10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van sportinfrastructuur. -                                       10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

Sport -                                       10.000,00                       10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             10.000,00                             

AMJP000524 -                                       15.300,00                       15.300,00                             15.300,00                             15.300,00                             15.300,00                             

MJP000993 -                                       15.300,00                       15.300,00                             15.300,00                             15.300,00                             15.300,00                             

Innen van deelnamegelden van een breed sport- en beweegaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. -                                       15.300,00                       15.300,00                             15.300,00                             15.300,00                             15.300,00                             

Sport -                                       15.300,00                       15.300,00                             15.300,00                             15.300,00                             15.300,00                             

AMJP000525 -40.000,00                         -40.000,00                      -40.000,00                            -40.000,00                            -40.000,00                            -40.000,00                            

MJP001105 -40.000,00                         -40.000,00                      -40.000,00                            -40.000,00                            -40.000,00                            -40.000,00                            

Schadevergoedingen en terugvorderingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen i.v.m. patrimonium. -40.000,00                         -40.000,00                      -40.000,00                            -40.000,00                            -40.000,00                            -40.000,00                            

Verzekeringen -40.000,00                         -40.000,00                      -40.000,00                            -40.000,00                            -40.000,00                            -40.000,00                            

AMJP000526 40.000,00                          40.000,00                       40.000,00                             40.000,00                             40.000,00                             40.000,00                             

MJP001106 40.000,00                          40.000,00                       40.000,00                             40.000,00                             40.000,00                             40.000,00                             

Schadevergoedingen en terugvorderingen innen van verzekeringsmaatschappijen i.v.m. arbeidsongevallen 40.000,00                          40.000,00                       40.000,00                             40.000,00                             40.000,00                             40.000,00                             

Verzekeringen 40.000,00                          40.000,00                       40.000,00                             40.000,00                             40.000,00                             40.000,00                             

AMJP000527 -20.000,00                         -20.000,00                      -20.000,00                            -20.000,00                            -20.000,00                            -20.000,00                            

MJP001171 -20.000,00                         -20.000,00                      -20.000,00                            -20.000,00                            -20.000,00                            -20.000,00                            

Inkomgelden zwembad innen. -20.000,00                         -20.000,00                      -20.000,00                            -20.000,00                            -20.000,00                            -20.000,00                            

Zwembad -20.000,00                         -20.000,00                      -20.000,00                            -20.000,00                            -20.000,00                            -20.000,00                            

AMJP000632 -                                       -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

MJP000691 -                                       -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Tussenkomen in tijdelijk wegnemen en verplaatsen openbare verlichting. -                                       -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -                                       -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

AMJP000654 -250.000,00                       -250.000,00                   -250.000,00                         -250.000,00                         -250.000,00                         -250.000,00                         

MJP001423 -250.000,00                       -250.000,00                   -250.000,00                          -250.000,00                          -250.000,00                          -250.000,00                          

Aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage gebeurt via de factuur van het waterverbruik door de Vlaamse 

Watermaatschappij. -250.000,00                       -250.000,00                   -250.000,00                         -250.000,00                         -250.000,00                         -250.000,00                         

Boekhouding -250.000,00                       -250.000,00                   -250.000,00                          -250.000,00                          -250.000,00                          -250.000,00                          

Bijdrage ouders (maximumfactuur) 69.618,00                          81.360,00                       81.360,00                             81.360,00                             81.360,00                             81.360,00                             

AMJP000635 40.620,00                          47.430,00                       47.430,00                             47.430,00                             47.430,00                             47.430,00                             

MJP001046 40.620,00                          47.430,00                       47.430,00                             47.430,00                             47.430,00                             47.430,00                             

Maximumfactuur ontvangen van de ouders van het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken. 40.620,00                          47.430,00                       47.430,00                             47.430,00                             47.430,00                             47.430,00                             

Stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken 40.620,00                          47.430,00                       47.430,00                             47.430,00                             47.430,00                             47.430,00                             

AMJP000636 28.998,00                          33.930,00                       33.930,00                             33.930,00                             33.930,00                             33.930,00                             

MJP001031 28.998,00                          33.930,00                       33.930,00                             33.930,00                             33.930,00                             33.930,00                             

Maximumfactuur ontvangen van de ouders van het stedelijk basisonderwijs Belsele. 28.998,00                          33.930,00                       33.930,00                             33.930,00                             33.930,00                             33.930,00                             

Stedelijk Basisonderwijs Belsele 28.998,00                          33.930,00                       33.930,00                             33.930,00                             33.930,00                             33.930,00                             

Bijkomende subsidie voor spel en ontmoeting (Huis van het Kind) 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000622 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000404 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bijdragen innen i.v.m. naadloze flexibele trajecten aanbieden voor het Huis van het Kind. 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Huis van het Kind 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          
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EFRO-project 'Digitaal ondernemersloket Sint-Niklaas' (S.C. 23-12-2019 - nota 94) 79.520,00                          79.534,00                       53.018,00                             -                                          -                                          -                                          

AMJP000643 79.520,00                          79.534,00                       53.018,00                             -                                          -                                          -                                          

MJP001421 79.520,00                          79.534,00                       53.018,00                             -                                          -                                          -                                          

Subsidies innen voor dienstverlening naar ondernemers via het ondernemersloket optimaliseren 79.520,00                          79.534,00                       53.018,00                             -                                          -                                          -                                          

ICT 79.520,00                          79.534,00                       53.018,00                             -                                          -                                          -                                          

EU proposal H2020 - 'Park4Sump' (S.C. 04-06-2018 - nota 81) 16.500,00                          16.500,00                       16.500,00                             -                                          -                                          -                                          

AMJP000649 16.500,00                          16.500,00                       16.500,00                             -                                          -                                          -                                          

MJP001422 16.500,00                          16.500,00                       16.500,00                             -                                          -                                          -                                          

Innen loonsubsidies - OMG 16.500,00                          16.500,00                       16.500,00                             -                                          -                                          -                                          

Personeel: wedden en beheer 16.500,00                          16.500,00                       16.500,00                             -                                          -                                          -                                          

Financiële gevolgen Corona 101.402,56                        -694.071,86                   -1.287.638,81                      -1.322.425,13                      -1.358.158,97                      -1.394.866,36                      

AMJP000220 -58.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000993 -58.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen van deelnamegelden van een breed sport- en beweegaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. -58.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Sport -58.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000224 -2.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000158 -2.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Afgevoerde materialen verkopen. -2.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bibliotheek -2.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000226 -30.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000998 -30.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van sportinfrastructuur. -30.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Sport -30.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000228 -18.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001171 -18.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Inkomgelden zwembad innen. -18.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Zwembad -18.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000229 -4.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000583 -4.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen van ontvangsten wegens verkoop van toegangstickets en gidsbeurten. -4.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Museum -4.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000230 -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000623 -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen van ontvangsten uit onroerende verhuringen van zaal Familia. -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Ondersteuning cultuur en vrije tijd -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000233 -7.280,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000224 -7.280,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bijdragen innen van ouders/klanten voor buitenschoolse groepsopvang. -7.280,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Buitenschoolse groepsopvang -7.280,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000234 -53.045,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000224 -53.045,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bijdragen innen van ouders/klanten voor buitenschoolse groepsopvang. -53.045,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Buitenschoolse groepsopvang -53.045,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000235 -18.900,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000224 -18.900,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bijdragen innen van ouders/klanten voor buitenschoolse groepsopvang. -18.900,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Buitenschoolse groepsopvang -18.900,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000236 -150,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000401 -150,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bijdragen innen van ouders/klanten voor het Huis van het Kind. -150,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Huis van het Kind -150,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000238 -60.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001078 -60.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen van diverse ontvangsten uit parkeren. -60.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toezicht -60.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000239 -16.671,93                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000100 -16.671,93                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

PMD-zakken, labels containers groenafval, papier en karton, e.a. (niet-restafval). -16.671,93                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Beheer openbaar domein -16.671,93                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          
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AMJP000241 -2.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001069 -2.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen van ontvangsten wegens diverse prestaties van de dienst toerisme voor verkopen. -2.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toerisme -2.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000243 -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000483 -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Retributie innen op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve stukken. -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Leven -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000245 -2.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000481 -2.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen inkomsten uit huwelijken. -2.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Leven -2.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000259 380.430,05                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001407 380.430,05                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Ondersteunen van evenementen en noodsituaties 

380.430,05                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Publieke veiligheid en noodplanning 380.430,05                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000260 -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000517 -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Recupereren kosten verwerkt groenafval. -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Logistiek -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000261 -8.580,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000502 -8.580,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Feestmateriaal verhuren voor evenementen van verenigingen, scholen, vakbonden, mutualiteiten, wijkcomités, 

braderijen en politieke partijen. -8.580,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Logistiek -8.580,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000266 -1.031,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000146 -1.031,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Nacht- en belwinkels. -1.031,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Belastingen en facturatie -1.031,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000267 -23.858,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000127 -23.858,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Standgelden markten. -23.858,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Belastingen en facturatie -23.858,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000268 -10.083,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000134 -10.083,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Standgelden kermissen. -10.083,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Belastingen en facturatie -10.083,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000269 -2.072,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000128 -2.072,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Uitstallen van koopwaren. -2.072,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Belastingen en facturatie -2.072,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000271 -33.975,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001078 -33.975,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen van diverse ontvangsten uit parkeren. -33.975,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toezicht -33.975,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000272 -24.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000159 -24.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen van diverse ontvangsten van de bibliotheek. -24.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bibliotheek -24.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000273 -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000006 -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toegangsgeldden van evenementen, examens en plechtigheden voor academie voor muziek, woord en dans innen.
-500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Academies (SAMWD) -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000275 -19.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000006 -19.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toegangsgeldden van evenementen, examens en plechtigheden voor academie voor muziek, woord en dans innen.
-19.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          
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Academies (SAMWD) -19.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000278 -                                       -253.205,35                   -519.070,96                         -534.643,09                         -550.682,38                         -567.202,85                         

MJP000147 -                                       -253.205,35                   -519.070,96                          -534.643,09                          -550.682,38                          -567.202,85                          

Opcentiemen op de onroerende voorheffing. -                                       -253.205,35                   -519.070,96                         -534.643,09                         -550.682,38                         -567.202,85                         

Belastingen en facturatie -                                       -253.205,35                   -519.070,96                          -534.643,09                          -550.682,38                          -567.202,85                          

AMJP000279 -                                       -379.662,51                   -768.567,85                         -787.782,04                         -807.476,59                         -827.663,51                         

MJP000119 -                                       -379.662,51                   -768.567,85                          -787.782,04                          -807.476,59                          -827.663,51                          

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting heffen. -                                       -379.662,51                   -768.567,85                         -787.782,04                         -807.476,59                         -827.663,51                         

Belastingen en facturatie -                                       -379.662,51                   -768.567,85                          -787.782,04                          -807.476,59                          -827.663,51                          

AMJP000453 -11.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000358 -11.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Opbrengsten i.v.m. Ronde van Vlaanderen innen. -11.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -11.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000461 120.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001409 120.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankopen van werkkledij en PBM's. 120.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Logistiek 120.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000463 -                                       -60.000,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000135 -                                       -60.000,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          

Terrassen. -                                       -60.000,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          

Belastingen en facturatie -                                       -60.000,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000464 -                                       -1.204,00                        -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000126 -                                       -1.204,00                        -                                          -                                          -                                          -                                          

Reclameobjecten. -                                       -1.204,00                        -                                          -                                          -                                          -                                          

Belastingen en facturatie -                                       -1.204,00                        -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000465 -18.726,56                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000693 -18.726,56                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Ontvangsten uit concessies: Kasteel Walburg, De Sterre, Cipierage, Foyer stadsschouwburg en Zomercafé - cafetaria's 

De Klavers, De Mispelaer, De Witte Molen, Ter Beke en Sinbad. -18.726,56                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -18.726,56                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000468 -7.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000129 -7.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Standplaatsen Vredesfeesten en standplaatsen andere evenementen. -7.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Belastingen en facturatie -7.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000609 7.665,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000226 7.665,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor buitenschoolse groepsopvang. 7.665,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Buitenschoolse groepsopvang 7.665,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000610 35.280,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000226 35.280,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor buitenschoolse groepsopvang. 35.280,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Buitenschoolse groepsopvang 35.280,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000611 18.900,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000226 18.900,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor buitenschoolse groepsopvang. 18.900,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Buitenschoolse groepsopvang 18.900,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Financiële gevolgen Corona - Actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen in Corona (Kind en Gezin) 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000618 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000399 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Subsidie innen voor het bestrijden van kinderarmoede. 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Huis van het Kind 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Financiële gevolgen Corona - Opstart schakelzorgcentrum 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000603 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001414 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Ondersteunen van evenementen en noodsituaties 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Publieke veiligheid en noodplanning 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Herhuisvesting van de provinciale uitleendienst in site Techniekhuis (S.C. 09-03-2020 - nota 81) -                                       15.000,00                       15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             

AMJP000639 -                                       15.000,00                       15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             

MJP000700 -                                       15.000,00                       15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             
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Innen van ontvangsten uit verhuringen van privaat patrimonium. -                                       15.000,00                       15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -                                       15.000,00                       15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             15.000,00                             

Indexatie retributie elektriciteit -22.675,90                         -22.675,90                      -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            

AMJP000443 -22.675,90                         -22.675,90                      -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            

MJP000142 -22.675,90                         -22.675,90                      -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            

Retributies innen ingevolge hinder bij werken aan nutsvoorzieningen voor elektriciteitscabines. -22.675,90                         -22.675,90                      -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            

Belastingen en facturatie -22.675,90                         -22.675,90                      -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            -22.675,90                            

Indexatie retributie gas -24.799,21                         -24.799,21                      -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            

AMJP000444 -24.799,21                         -24.799,21                      -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            

MJP000141 -24.799,21                         -24.799,21                      -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            

Retributies innen ingevolge hinder bij werken aan nutsvoorzieningen voor gascabines. -24.799,21                         -24.799,21                      -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            

Belastingen en facturatie -24.799,21                         -24.799,21                      -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            -24.799,21                            

Overname openbare verlichting door Fluvius (S.C. 16-03-2020 - nota 67) 'Licht-als-dienst' -                                       -81.451,00                      -81.451,00                            -81.451,00                            -182.693,00                          -182.693,00                          

AMJP000445 -                                       -81.451,00                      -81.451,00                            -81.451,00                            -182.693,00                         -182.693,00                         

MJP000196 -                                       -81.451,00                      -81.451,00                            -81.451,00                            -182.693,00                          -182.693,00                          

Dividenden uit Intergem voor netactiviteiten elektriciteit. -                                       -81.451,00                      -81.451,00                            -81.451,00                            -182.693,00                         -182.693,00                         

Boekhouding -                                       -81.451,00                      -81.451,00                            -81.451,00                            -182.693,00                          -182.693,00                          

Project VVSG 'Samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen' (S.C. 20-01-2020 - nota 106) 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000620 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000408 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Reguliere werkingssubsidies van de overheid ontvangen voor het Huis van het Kind. 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Huis van het Kind 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Projectsubsidie voor bovenlokaal cultuurproject PUSH IT! (S.C. 20-01-2020 - nota 99) 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000458 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001395 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Organiseren cross-over festival 'PUSH IT!' 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Bibliotheek 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Subsidies innen voor vorming aan personeel van het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken. 2.400,00                             2.400,00                         2.400,00                                2.400,00                                2.400,00                                2.400,00                                

AMJP000633 2.400,00                             2.400,00                         2.400,00                               2.400,00                               2.400,00                               2.400,00                               

MJP001415 2.400,00                             2.400,00                         2.400,00                                2.400,00                                2.400,00                                2.400,00                                

Subsidies innen voor vorming aan personeel van het stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken. 2.400,00                             2.400,00                         2.400,00                               2.400,00                               2.400,00                               2.400,00                               

Stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken 2.400,00                             2.400,00                         2.400,00                                2.400,00                                2.400,00                                2.400,00                                

Verkopen museumpass (S.C. 3-12-2018 - nota 114) 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                

AMJP000629 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               

MJP000589 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                

Verkopen van museumpasses voor tijdelijke tentoonstellingen. 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               1.000,00                               

Museum 1.000,00                             1.000,00                         1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                1.000,00                                

uitgave -265.912,36                       -650.333,49                   -895.825,43                         -952.561,58                         -1.025.861,38                      -1.084.768,20                      

Aanpassen bedrag lidmaatschap OVSG ingevolg stijging aantal leerlingen. 450,00                                450,00                             450,00                                   450,00                                   450,00                                   450,00                                   

AMJP000634 450,00                                450,00                             450,00                                   450,00                                   450,00                                   450,00                                   

MJP001053 450,00                                450,00                             450,00                                   450,00                                   450,00                                   450,00                                   

Lidmaatschap OVSG. 450,00                                450,00                             450,00                                   450,00                                   450,00                                   450,00                                   

Stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken 450,00                                450,00                             450,00                                   450,00                                   450,00                                   450,00                                   

Aanpassingen leningen stad -                                       -320.189,64                   -376.035,01                          -421.360,54                          -469.690,85                          -569.867,04                          

AMJP000612 -                                       -320.189,64                   -376.035,01                         -421.360,54                         -469.690,85                         -569.867,04                         

MJP001060 -                                       -320.189,64                   -376.035,01                          -421.360,54                          -469.690,85                          -569.867,04                          

Betalen van intresten van leningen ten laste van het bestuur. -                                       -320.189,64                   -376.035,01                         -421.360,54                         -469.690,85                         -569.867,04                         

Thesaurie -                                       -320.189,64                   -376.035,01                          -421.360,54                          -469.690,85                          -569.867,04                          

Actieplan AMIF-project Diversiteit in actie (S.C. 24-09-2018 - nota 62) 34.700,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000647 34.700,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000291 34.700,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Werkingsmiddelen voor het versterken actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders. 34.700,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Diversiteit, samenleving en preventie 34.700,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2019 (O) -279.360,00                       -279.110,00                   -279.110,00                          -279.110,00                          -279.110,00                          -279.110,00                          

AMJP000304 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

MJP000174 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Beheren van reis- en verblijfskosten voor mandatarissen en personeel. -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Boekhouding -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

AMJP000305 -25,00                                 -25,00                              -25,00                                    -25,00                                    -25,00                                    -25,00                                    
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MJP000039 -25,00                                 -25,00                              -25,00                                    -25,00                                    -25,00                                    -25,00                                    

Voorzien in reguliere werkingsmiddelen voor de academie voor schone kunsten. -25,00                                 -25,00                              -25,00                                    -25,00                                    -25,00                                    -25,00                                    

Academies (SASK) -25,00                                 -25,00                              -25,00                                    -25,00                                    -25,00                                    -25,00                                    

AMJP000306 -675,00                               -675,00                           -675,00                                  -675,00                                  -675,00                                  -675,00                                  

MJP001041 -675,00                               -675,00                           -675,00                                  -675,00                                  -675,00                                  -675,00                                  

Sabam, Semu, billijke vergoeding, Reprobel. -675,00                               -675,00                           -675,00                                  -675,00                                  -675,00                                  -675,00                                  

Stedelijk basisonderwijs Nieuwkerken -675,00                               -675,00                           -675,00                                  -675,00                                  -675,00                                  -675,00                                  

AMJP000307 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP001025 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Sabam, Semu, billijke vergoeding, Reprobel. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Stedelijk Basisonderwijs Belsele -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000308 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

MJP000227 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Uitvoeren van klusjes. -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Buitenschoolse groepsopvang -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

AMJP000309 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

MJP000092 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Machines, materiaal en begraafplaatsen herstellen en onderhouden door derden. -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Beheer openbaar domein -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

AMJP000312 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

MJP000048 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Aankopen elektriciteit voor openbaar domein. -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Beheer gebouwen -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

AMJP000313 -100.000,00                       -100.000,00                   -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         

MJP000065 -100.000,00                       -100.000,00                   -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          

Aankopen van elektriciteit voor de straatverlichting. -100.000,00                       -100.000,00                   -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         

Beheer gebouwen -100.000,00                       -100.000,00                   -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          

AMJP000314 -5.500,00                           -5.500,00                        -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              

MJP000051 -5.500,00                           -5.500,00                        -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              

Algemeen onderhoudsbudget stad en OCMW. -5.500,00                           -5.500,00                        -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              

Beheer gebouwen -5.500,00                           -5.500,00                        -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              

AMJP000315 -8.000,00                           -8.000,00                        -8.000,00                              -8.000,00                              -8.000,00                              -8.000,00                              

MJP000050 -8.000,00                           -8.000,00                        -8.000,00                              -8.000,00                              -8.000,00                              -8.000,00                              

Aankopen van aardgas voor de  gebouwen. -8.000,00                           -8.000,00                        -8.000,00                              -8.000,00                              -8.000,00                              -8.000,00                              

Beheer gebouwen -8.000,00                           -8.000,00                        -8.000,00                              -8.000,00                              -8.000,00                              -8.000,00                              

AMJP000319 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000153 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Organiseren overlegmomenten. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Beleidsondersteuning -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000320 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000153 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Organiseren overlegmomenten. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Beleidsondersteuning -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000321 -3.750,00                           -3.750,00                        -3.750,00                              -3.750,00                              -3.750,00                              -3.750,00                              

MJP000155 -3.750,00                           -3.750,00                        -3.750,00                              -3.750,00                              -3.750,00                              -3.750,00                              

Aankopen van boeken, tijdschriften en afsluiten abonnementen. -3.750,00                           -3.750,00                        -3.750,00                              -3.750,00                              -3.750,00                              -3.750,00                              

Bestuursadministratie -3.750,00                           -3.750,00                        -3.750,00                              -3.750,00                              -3.750,00                              -3.750,00                              

AMJP000322 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

MJP000766 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Buitenschoolse kinderopvang organiseren voor personeelsleden. -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Personeel: sociale dienst -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

AMJP000323 -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

MJP000227 -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

Uitvoeren van klusjes. -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

Buitenschoolse groepsopvang -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

AMJP000326 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

MJP000262 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Werkingsmiddelen i.v.m. acties rond preventie en gezondheid. -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Diversiteit, samenleving en preventie -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  
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AMJP000327 -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

MJP000268 -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

Werkingsmiddelen i.v.m. een leeftijdsvriendelijk beleid voeren. -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

Diversiteit, samenleving en preventie -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

AMJP000328 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

MJP000267 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Werkingsmiddelen i.v.m. het uitvoeren van een diversiteitsprogramma. -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Diversiteit, samenleving en preventie -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

AMJP000331 -850,00                               -850,00                           -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  

MJP000315 -850,00                               -850,00                           -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  

Acties voeren rond tewerkstelling in samenwerking met VDAB en OCMW. -850,00                               -850,00                           -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  

Economie (plannen en ontwikkelen) -850,00                               -850,00                           -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  

AMJP000333 -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

MJP000375 -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

Werkingsmiddelen voor de dienst evenementen en plechtigheden voorzien. -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

Evenementen en plechtigheden -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

AMJP000334 -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

MJP000362 -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

Een budget voor technische kosten i.v.m. Sint-Niklaas Wintert voorzien. -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

Evenementen en plechtigheden -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

AMJP000337 -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

MJP000972 -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

Regierol: netwerken versterken voor regie kinderopvang en onderwijs. -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

Regie kinderopvang en onderwijs -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

AMJP000338 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

MJP001110 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Vergoeding voor schadeloosstelingen aan gezinnen voorzien. -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Verzekeringen -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

AMJP000339 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000972 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Regierol: netwerken versterken voor regie kinderopvang en onderwijs. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Regie kinderopvang en onderwijs -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000340 -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

MJP000379 -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

Aankopen van administratieve werkingsmiddelen voor gezinsopvang. -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

Gezinsopvang -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

AMJP000341 -550,00                               -550,00                           -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  

MJP000382 -550,00                               -550,00                           -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  

Incentives aan onthaalouders voorzien voor gezinsopvang. -550,00                               -550,00                           -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  

Gezinsopvang -550,00                               -550,00                           -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  

AMJP000342 -700,00                               -700,00                           -700,00                                  -700,00                                  -700,00                                  -700,00                                  

MJP000379 -700,00                               -700,00                           -700,00                                  -700,00                                  -700,00                                  -700,00                                  

Aankopen van administratieve werkingsmiddelen voor gezinsopvang. -700,00                               -700,00                           -700,00                                  -700,00                                  -700,00                                  -700,00                                  

Gezinsopvang -700,00                               -700,00                           -700,00                                  -700,00                                  -700,00                                  -700,00                                  

AMJP000343 -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

MJP000379 -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

Aankopen van administratieve werkingsmiddelen voor gezinsopvang. -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

Gezinsopvang -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

AMJP000345 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

MJP000174 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Beheren van reis- en verblijfskosten voor mandatarissen en personeel. -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Boekhouding -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

AMJP000346 -2.250,00                           -2.250,00                        -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              

MJP000389 -2.250,00                           -2.250,00                        -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              

Aankopen van technische werkingsmiddelen voor groepsopvang. -2.250,00                           -2.250,00                        -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              

Groepsopvang -2.250,00                           -2.250,00                        -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              

AMJP000347 -300,00                               -300,00                           -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  

MJP000395 -300,00                               -300,00                           -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  

Aankopen van administratieve werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind. -300,00                               -300,00                           -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  
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Huis van het Kind -300,00                               -300,00                           -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  

AMJP000348 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

MJP000407 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Regierol: netwerken versterken voor het Huis van het Kind. -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Huis van het Kind -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

AMJP000349 -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

MJP000398 -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

Aankopen van technische werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind. -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

Huis van het Kind -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

AMJP000350 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

MJP000398 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Aankopen van technische werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind. -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Huis van het Kind -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

AMJP000351 -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

MJP000398 -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

Aankopen van technische werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind. -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

Huis van het Kind -275,00                               -275,00                           -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  -275,00                                  

AMJP000353 -350,00                               -350,00                           -350,00                                  -350,00                                  -350,00                                  -350,00                                  

MJP000398 -350,00                               -350,00                           -350,00                                  -350,00                                  -350,00                                  -350,00                                  

Aankopen van technische werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind. -350,00                               -350,00                           -350,00                                  -350,00                                  -350,00                                  -350,00                                  

Huis van het Kind -350,00                               -350,00                           -350,00                                  -350,00                                  -350,00                                  -350,00                                  

AMJP000354 -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

MJP000398 -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

Aankopen van technische werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind. -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

Huis van het Kind -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

AMJP000355 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000421 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Kosten voor telefonie en mobiele data voorzien. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

ICT -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000356 -850,00                               -850,00                           -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  

MJP000421 -850,00                               -850,00                           -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  

Kosten voor telefonie en mobiele data voorzien. -850,00                               -850,00                           -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  

ICT -850,00                               -850,00                           -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  -850,00                                  

AMJP000357 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000421 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Kosten voor telefonie en mobiele data voorzien. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

ICT -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000358 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000431 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Een regierol opnemen in de samenwerking met Al Hoceima. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Internationale samenwerking -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000359 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000434 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Intern sensibiliseren. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Internationale samenwerking -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000361 -325,00                               -325,00                           -325,00                                  -325,00                                  -325,00                                  -325,00                                  

MJP000427 -325,00                               -325,00                           -325,00                                  -325,00                                  -325,00                                  -325,00                                  

De werking van de afvalophaling van Tambacounda ondersteunen. -325,00                               -325,00                           -325,00                                  -325,00                                  -325,00                                  -325,00                                  

Internationale samenwerking -325,00                               -325,00                           -325,00                                  -325,00                                  -325,00                                  -325,00                                  

AMJP000363 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000467 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Tijdelijke huisvesting Galjaar. -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Jeugd en vrijetijdsparticipatie -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000364 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000479 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Geven van cadeaubon bij het huwelijk van medewerkers. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Leven -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000365 -1.350,00                           -1.350,00                        -1.350,00                              -1.350,00                              -1.350,00                              -1.350,00                              

MJP000522 -1.350,00                           -1.350,00                        -1.350,00                              -1.350,00                              -1.350,00                              -1.350,00                              
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Aankopen en reinigen kledij voor het uitvoeren strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP). -1.350,00                           -1.350,00                        -1.350,00                              -1.350,00                              -1.350,00                              -1.350,00                              

Logistiek -1.350,00                           -1.350,00                        -1.350,00                              -1.350,00                              -1.350,00                              -1.350,00                              

AMJP000366 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

MJP000513 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Onderhouden en herstellen van klein technisch materiaal. -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Logistiek -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

AMJP000367 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000520 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Technische kosten voor het uitvoeren strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP). -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Logistiek -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000368 -300,00                               -300,00                           -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  

MJP000500 -300,00                               -300,00                           -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  

Dienstkledij voorzien. -300,00                               -300,00                           -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  

Logistiek -300,00                               -300,00                           -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  -300,00                                  

AMJP000369 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000500 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Dienstkledij voorzien. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Logistiek -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000370 -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

MJP000523 -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

Onderhoud en herstellingen door derden voor het uitvoeren strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP). -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

Logistiek -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

AMJP000371 -175,00                               -175,00                           -175,00                                  -175,00                                  -175,00                                  -175,00                                  

MJP000500 -175,00                               -175,00                           -175,00                                  -175,00                                  -175,00                                  -175,00                                  

Dienstkledij voorzien. -175,00                               -175,00                           -175,00                                  -175,00                                  -175,00                                  -175,00                                  

Logistiek -175,00                               -175,00                           -175,00                                  -175,00                                  -175,00                                  -175,00                                  

AMJP000372 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000521 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Aankoop kantoormateriaal en andere voor het uitvoeren strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP). -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Logistiek -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000373 -12.000,00                         -12.000,00                      -12.000,00                            -12.000,00                            -12.000,00                            -12.000,00                            

MJP000490 -12.000,00                         -12.000,00                      -12.000,00                            -12.000,00                            -12.000,00                            -12.000,00                            

Aankopen van benodigdheden voor het onderhouden en herstellen van het voertuigenpark. -12.000,00                         -12.000,00                      -12.000,00                            -12.000,00                            -12.000,00                            -12.000,00                            

Logistiek -12.000,00                         -12.000,00                      -12.000,00                            -12.000,00                            -12.000,00                            -12.000,00                            

AMJP000374 -6.000,00                           -6.000,00                        -6.000,00                              -6.000,00                              -6.000,00                              -6.000,00                              

MJP000487 -6.000,00                           -6.000,00                        -6.000,00                              -6.000,00                              -6.000,00                              -6.000,00                              

Afvalzakken, labels, e.a. afvalrecipiënten aankopen. -6.000,00                           -6.000,00                        -6.000,00                              -6.000,00                              -6.000,00                              -6.000,00                              

Logistiek -6.000,00                           -6.000,00                        -6.000,00                              -6.000,00                              -6.000,00                              -6.000,00                              

AMJP000375 -3.000,00                           -3.000,00                        -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              

MJP000492 -3.000,00                           -3.000,00                        -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              

Aankopen van kantoormaterialen. -3.000,00                           -3.000,00                        -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              

Logistiek -3.000,00                           -3.000,00                        -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              

AMJP000377 -                                       -4.750,00                        -4.750,00                              -4.750,00                              -4.750,00                              -4.750,00                              

MJP000496 -                                       -4.750,00                        -4.750,00                              -4.750,00                              -4.750,00                              -4.750,00                              

Aankopen van werkkledij en PBM's. -                                       -4.750,00                        -4.750,00                              -4.750,00                              -4.750,00                              -4.750,00                              

Logistiek -                                       -4.750,00                        -4.750,00                              -4.750,00                              -4.750,00                              -4.750,00                              

AMJP000378 -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

MJP000491 -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

Aankopen van papier voor het verwerken van interne drukwerken bij de werking van de diensten. -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

Logistiek -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

AMJP000379 -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

MJP000508 -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

Leveren van brandstoffen en olie voor het voertuigenpark. -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

Logistiek -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

AMJP000380 -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

MJP000498 -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

Bedrijfsafval verwerken. -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

Logistiek -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

AMJP000381 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              
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MJP000535 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Werkingsmiddelen buurtstewards voorzien. -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Mens -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

AMJP000382 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000321 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Een convenant afsluiten met OCMW en VDAB. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Economie (plannen en ontwikkelen) -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000383 -525,00                               -525,00                           -525,00                                  -525,00                                  -525,00                                  -525,00                                  

MJP000535 -525,00                               -525,00                           -525,00                                  -525,00                                  -525,00                                  -525,00                                  

Werkingsmiddelen buurtstewards voorzien. -525,00                               -525,00                           -525,00                                  -525,00                                  -525,00                                  -525,00                                  

Mens -525,00                               -525,00                           -525,00                                  -525,00                                  -525,00                                  -525,00                                  

AMJP000385 -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

MJP000314 -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

Werkingsmiddelen voorzien voor diensten plannen en ontwikkelen. -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

AMJP000386 -550,00                               -550,00                           -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  

MJP000314 -550,00                               -550,00                           -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  

Werkingsmiddelen voorzien voor diensten plannen en ontwikkelen. -550,00                               -550,00                           -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -550,00                               -550,00                           -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  -550,00                                  

AMJP000387 -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

MJP000305 -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

Afvalacties: ondersteunen van de sensibilisering voor afval. -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -200,00                               -200,00                           -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  -200,00                                  

AMJP000388 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

MJP000298 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Beheren van afvalstoffen. -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

AMJP000390 -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

MJP000314 -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

Werkingsmiddelen voorzien voor diensten plannen en ontwikkelen. -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

AMJP000393 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000586 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Onderhouden en conserveren van museumcollecties. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Museum -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000394 -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

MJP000580 -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

Aanvullen van de wetenschappelijke documentatie. -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

Museum -600,00                               -600,00                           -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  -600,00                                  

AMJP000395 -900,00                               -900,00                           -900,00                                  -900,00                                  -900,00                                  -900,00                                  

MJP000663 -900,00                               -900,00                           -900,00                                  -900,00                                  -900,00                                  -900,00                                  

Ongedierte bestrijden in de stadsgebouwen en in het Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC). -900,00                               -900,00                           -900,00                                  -900,00                                  -900,00                                  -900,00                                  

Openbare werken -900,00                               -900,00                           -900,00                                  -900,00                                  -900,00                                  -900,00                                  

AMJP000396 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000653 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Het aanvragen van kabel- en leidingplannen (KLIP). -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Openbare werken -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000397 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

MJP000659 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Onderhoud van waterlopen om lokaal wateroverlast te voorkomen door sociale tewerkstelling. -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Openbare werken -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

AMJP000398 -5.500,00                           -5.500,00                        -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              

MJP000662 -5.500,00                           -5.500,00                        -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              

Verwerkingsmaterialen aankopen voor wegen en signalisatie. -5.500,00                           -5.500,00                        -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              

Openbare werken -5.500,00                           -5.500,00                        -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              -5.500,00                              

AMJP000400 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000712 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Vergoeden gebruik openbare toiletten. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  
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AMJP000401 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000719 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Voorzien van weguitrusting: straatnaamborden, aanbrengen schilderingen, vluchtheuvels, borstweringen, 

wegwijzers industrieparken e.a.. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000403 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

MJP000692 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties. -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

AMJP000405 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

MJP000101 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Bestrijden graffiti op openbaar domein. -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Beheer openbaar domein -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

AMJP000406 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000709 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Technische kosten voorjaar-, boerenmarkten, veeprijskampen, vogeltentoonstellingen, schattingscommissies. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000408 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

MJP000692 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties. -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

AMJP000410 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

MJP000784 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Dossierkosten maaltijdcheques betalen. -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Personeel: wedden en beheer -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

AMJP000411 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

MJP000893 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Monumenten laten inspecteren door Monumentenwacht. -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Projecten gebouwen -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

AMJP000412 -11.250,00                         -11.250,00                      -11.250,00                            -11.250,00                            -11.250,00                            -11.250,00                            

MJP000957 -11.250,00                         -11.250,00                      -11.250,00                            -11.250,00                            -11.250,00                            -11.250,00                            

Ruimingswerken waterlopen en buffers. -11.250,00                         -11.250,00                      -11.250,00                            -11.250,00                            -11.250,00                            -11.250,00                            

Projecten openbaar domein -11.250,00                         -11.250,00                      -11.250,00                            -11.250,00                            -11.250,00                            -11.250,00                            

AMJP000413 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000934 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Onderhouden van materiaal. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Projecten openbaar domein -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000414 -11.750,00                         -11.750,00                      -11.750,00                            -11.750,00                            -11.750,00                            -11.750,00                            

MJP000957 -11.750,00                         -11.750,00                      -11.750,00                            -11.750,00                            -11.750,00                            -11.750,00                            

Ruimingswerken waterlopen en buffers. -11.750,00                         -11.750,00                      -11.750,00                            -11.750,00                            -11.750,00                            -11.750,00                            

Projecten openbaar domein -11.750,00                         -11.750,00                      -11.750,00                            -11.750,00                            -11.750,00                            -11.750,00                            

AMJP000415 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP000964 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Ondersteunen van evenementen en noodsituaties. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Publieke veiligheid en noodplanning -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000416 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

MJP000984 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Vergoedingen Gecoro voorzien. -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Ruimtelijke planning  (plannen en ontwikkelen) -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

AMJP000417 -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

MJP000988 -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

Specifieke schoonmaakopdrachten uitvoeren door externe dienstverleners. -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

Schoonmaak -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

AMJP000419 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

MJP001007 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Erelonen uitbetalen. -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Sport -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

AMJP000420 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

MJP000995 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

20 / 118



Technische kosten i.h.k.v. een breed sport- en beweegaanbod voorzien. -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Sport -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

AMJP000421 -60,00                                 -60,00                              -60,00                                    -60,00                                    -60,00                                    -60,00                                    

MJP001006 -60,00                                 -60,00                              -60,00                                    -60,00                                    -60,00                                    -60,00                                    

Technische kosten voorzien. -60,00                                 -60,00                              -60,00                                    -60,00                                    -60,00                                    -60,00                                    

Sport -60,00                                 -60,00                              -60,00                                    -60,00                                    -60,00                                    -60,00                                    

AMJP000423 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

MJP001006 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Technische kosten voorzien. -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Sport -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

AMJP000424 -50,00                                 -50,00                              -50,00                                    -50,00                                    -50,00                                    -50,00                                    

MJP000995 -50,00                                 -50,00                              -50,00                                    -50,00                                    -50,00                                    -50,00                                    

Technische kosten i.h.k.v. een breed sport- en beweegaanbod voorzien. -50,00                                 -50,00                              -50,00                                    -50,00                                    -50,00                                    -50,00                                    

Sport -50,00                                 -50,00                              -50,00                                    -50,00                                    -50,00                                    -50,00                                    

AMJP000425 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

MJP000995 -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Technische kosten i.h.k.v. een breed sport- en beweegaanbod voorzien. -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

Sport -100,00                               -100,00                           -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  -100,00                                  

AMJP000426 -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

MJP001006 -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

Technische kosten voorzien. -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

Sport -125,00                               -125,00                           -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  -125,00                                  

AMJP000427 -2.250,00                           -2.250,00                        -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              

MJP001082 -2.250,00                           -2.250,00                        -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              

Parkeergeleidingssysteem onderhouden en herstellen. -2.250,00                           -2.250,00                        -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              

Toezicht -2.250,00                           -2.250,00                        -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              -2.250,00                              

AMJP000428 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP001076 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Goederen en diensten afnemen van sociale economieprojecten. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Toezicht -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000429 -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

MJP001075 -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

Gemeenschapswachten betalen met wijkwerk-cheques. -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

Toezicht -7.000,00                           -7.000,00                        -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              -7.000,00                              

AMJP000430 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

MJP001096 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Opstellen bouwcodex. -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Vergunnen -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

AMJP000431 -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

MJP001095 -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

Opmaken van geoloketten door softwareleverancier. -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

Vergunnen -1.250,00                           -1.250,00                        -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              -1.250,00                              

AMJP000433 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

MJP001094 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Juridische en andere ondersteuning voorzien i.f.v. vergunnen. -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Vergunnen -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

AMJP000434 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

MJP001100 -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Opruimen van vervuilde en/of onbewoonbare woningen. -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

Vergunnen -375,00                               -375,00                           -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  -375,00                                  

AMJP000435 -1.500,00                           -1.500,00                        -1.500,00                              -1.500,00                              -1.500,00                              -1.500,00                              

MJP001097 -1.500,00                           -1.500,00                        -1.500,00                              -1.500,00                              -1.500,00                              -1.500,00                              

Publiceren van advertenties, publicaties voor milieuvergunningsaanvragen. -1.500,00                           -1.500,00                        -1.500,00                              -1.500,00                              -1.500,00                              -1.500,00                              

Vergunnen -1.500,00                           -1.500,00                        -1.500,00                              -1.500,00                              -1.500,00                              -1.500,00                              

AMJP000436 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

MJP001113 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Verzekeren van aansprakelijkheid. -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Verzekeringen -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

AMJP000437 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              
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MJP001114 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Verzekeren van arbeidsongevallen alle personeelsleden. -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Verzekeringen -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

AMJP000438 -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

MJP001114 -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

Verzekeren van arbeidsongevallen alle personeelsleden. -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

Verzekeringen -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

AMJP000439 -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

MJP001113 -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

Verzekeren van aansprakelijkheid. -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

Verzekeringen -7.500,00                           -7.500,00                        -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              -7.500,00                              

AMJP000441 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

MJP001006 -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Technische kosten voorzien. -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

Sport -150,00                               -150,00                           -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  -150,00                                  

AMJP000601 -8.775,00                           -8.775,00                        -8.775,00                              -8.775,00                              -8.775,00                              -8.775,00                              

MJP000183 -8.775,00                           -8.775,00                        -8.775,00                              -8.775,00                              -8.775,00                              -8.775,00                              

Vergoeding debiteurenrisico op ontvangst saneringsbijdrage aangerekend door de Vlaamse Watermaatschappij.
-8.775,00                           -8.775,00                        -8.775,00                              -8.775,00                              -8.775,00                              -8.775,00                              

Boekhouding -8.775,00                           -8.775,00                        -8.775,00                              -8.775,00                              -8.775,00                              -8.775,00                              

Actualisatie n.a.v. jaarrekening 2019 (T) -53.950,00                         -49.700,00                      -52.700,00                            -52.700,00                            -52.700,00                            -52.700,00                            

AMJP000283 -2.200,00                           -2.200,00                        -2.200,00                              -2.200,00                              -2.200,00                              -2.200,00                              

MJP000265 -2.200,00                           -2.200,00                        -2.200,00                              -2.200,00                              -2.200,00                              -2.200,00                              

Forfaitaire toelage aan PWA voor ouderengezelschapsdienst uitkeren om arbeidsmarktkansen vergroten. -2.200,00                           -2.200,00                        -2.200,00                              -2.200,00                              -2.200,00                              -2.200,00                              

Diversiteit, samenleving en preventie -2.200,00                           -2.200,00                        -2.200,00                              -2.200,00                              -2.200,00                              -2.200,00                              

AMJP000287 -3.000,00                           -                                   -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              

MJP000337 -3.000,00                           -                                   -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              

Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen. -3.000,00                           -                                   -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              

Evenementen en plechtigheden -3.000,00                           -                                   -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              -3.000,00                              

AMJP000288 -3.500,00                           -3.500,00                        -3.500,00                              -3.500,00                              -3.500,00                              -3.500,00                              

MJP000406 -3.500,00                           -3.500,00                        -3.500,00                              -3.500,00                              -3.500,00                              -3.500,00                              

Projectsubsidies aan partners uitbetalen voor het Huis van het Kind. -3.500,00                           -3.500,00                        -3.500,00                              -3.500,00                              -3.500,00                              -3.500,00                              

Huis van het Kind -3.500,00                           -3.500,00                        -3.500,00                              -3.500,00                              -3.500,00                              -3.500,00                              

AMJP000290 -1.250,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000441 -1.250,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Scholen en verenigingen ondersteunen in hun internationale contacten. -1.250,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Internationale samenwerking -1.250,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000291 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

MJP000552 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Betoelaging gerechtelijke alternatieve maatregelen -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Mens -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

AMJP000292 -12.500,00                         -12.500,00                      -12.500,00                            -12.500,00                            -12.500,00                            -12.500,00                            

MJP000312 -12.500,00                         -12.500,00                      -12.500,00                            -12.500,00                            -12.500,00                            -12.500,00                            

Werkingsmiddelen ten behoeve van het uitvoeren van klimaatacties. -12.500,00                         -12.500,00                      -12.500,00                            -12.500,00                            -12.500,00                            -12.500,00                            

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -12.500,00                         -12.500,00                      -12.500,00                            -12.500,00                            -12.500,00                            -12.500,00                            

AMJP000293 -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

MJP000604 -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

Subsidies natuur betalen. -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

Natuur (plannen en ontwikkelen) -2.750,00                           -2.750,00                        -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              -2.750,00                              

AMJP000294 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

MJP000558 -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Deelmobiliteit ondersteunen. -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

Mobiliteit (plannen en ontwikkelen) -1.000,00                           -1.000,00                        -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              -1.000,00                              

AMJP000295 -3.250,00                           -3.250,00                        -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              

MJP000577 -3.250,00                           -3.250,00                        -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              

Verkeerseducatie en verkeersopvoeding ondersteunen en promotie voeren. -3.250,00                           -3.250,00                        -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              

Mobiliteit (plannen en ontwikkelen) -3.250,00                           -3.250,00                        -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              

AMJP000296 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000692 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  
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Ondersteunen van promotieactiviteiten in samenwerking met landbouworganisaties. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000297 -3.250,00                           -3.250,00                        -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              

MJP001163 -3.250,00                           -3.250,00                        -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              

Ondersteunen van privé eigenaars bij instandhouding van hun gebouw d.m.v. advisering en subsidiëring -3.250,00                           -3.250,00                        -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              

Wonen (plannen en ontwikkelen) -3.250,00                           -3.250,00                        -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              -3.250,00                              

AMJP000298 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

MJP000971 -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Projectsubsidies aan partners uitbetalen voor regie kinderopvang en onderwijs. -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

Regie kinderopvang en onderwijs -2.000,00                           -2.000,00                        -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              -2.000,00                              

AMJP000299 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

MJP001005 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

De erkende sportverenigingen subsidiëren. -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Sport -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

AMJP000300 -14.250,00                         -14.250,00                      -14.250,00                            -14.250,00                            -14.250,00                            -14.250,00                            

MJP001101 -14.250,00                         -14.250,00                      -14.250,00                            -14.250,00                            -14.250,00                            -14.250,00                            

Voeren van een actief premiebeleid door dienst vergunnen. -14.250,00                         -14.250,00                      -14.250,00                            -14.250,00                            -14.250,00                            -14.250,00                            

Vergunnen -14.250,00                         -14.250,00                      -14.250,00                            -14.250,00                            -14.250,00                            -14.250,00                            

AMJP000301 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

MJP000547 -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Tussenkomst voor kansenpastarief voor maaltijden. -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

Mens -250,00                               -250,00                           -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  -250,00                                  

AMJP000302 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

MJP001155 -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Vrijwilligersgroepen die ambulante begeleiding verstrekken of acties tegen achterstelling en/of onwelzijn 

ondernemen volgens reglement welzijnstoelagen. -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

Welzijn Staf -500,00                               -500,00                           -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  -500,00                                  

AMJP000631 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

MJP001132 -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Organisaties die studiebegeleiding aanbieden ondersteunen en inhoudelijk via samenwerking Odisee. -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Welzijn Staf -750,00                               -750,00                           -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  -750,00                                  

Bijkomende subsidie voor spel en ontmoeting (Huis van het Kind) 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000621 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000398 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankopen van technische werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind. 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Huis van het Kind 1.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Doorstorting ontvangst Museumpass (S.C. 03-12-2018 - nota 114) 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                

AMJP000627 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               

MJP000590 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                

Organiseren van tijdelijke tentoonstellingen. 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               

Museum 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                

Dotatie Hulpverleningszone (3%) -                                       -                                   -                                          61.006,21                             62.836,40                             128.814,61                           

AMJP000450 -                                       -                                   -                                          61.006,21                             62.836,40                             128.814,61                           

MJP000179 -                                       -                                   -                                          61.006,21                             62.836,40                             128.814,61                           

Exploitatietoelage brandweer betalen. -                                       -                                   -                                          61.006,21                             62.836,40                             128.814,61                           

Boekhouding -                                       -                                   -                                          61.006,21                             62.836,40                             128.814,61                           

EFRO-project 'Digitaal ondernemersloket Sint-Niklaas' (S.C. 23-12-2019 - nota 94) 71.560,00                          71.567,00                       47.708,00                             -                                          -                                          -                                          

AMJP000644 71.560,00                          71.567,00                       47.708,00                             -                                          -                                          -                                          

MJP001420 71.560,00                          71.567,00                       47.708,00                             -                                          -                                          -                                          

Dienstverlening naar ondernemers via het ondernemersloket optimaliseren. 71.560,00                          71.567,00                       47.708,00                             -                                          -                                          -                                          

ICT 71.560,00                          71.567,00                       47.708,00                             -                                          -                                          -                                          

Financiële gevolgen Corona -260.643,86                       38.150,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000207 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000433 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Het MOOOV-filmfestival organiseren in Sint-Niklaas. -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Internationale samenwerking -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000208 -4.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000337 -4.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen. -4.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          
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Evenementen en plechtigheden -4.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000209 -1.575,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000337 -1.575,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen. -1.575,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -1.575,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000210 -11.100,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000337 -11.100,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen. -11.100,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -11.100,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000211 -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000337 -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen. -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000212 -12.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000340 -12.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Subsidies toekennen voor het organiseren van Jaarlijkse kermissen. -12.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -12.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000213 -20.380,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000341 -20.380,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Vergoedingen uitkeren voor het organiseren van Jaarlijkse kermissen. -20.380,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -20.380,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000214 -67.365,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000341 -67.365,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Vergoedingen uitkeren voor het organiseren van Jaarlijkse kermissen. -67.365,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -67.365,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000215 -17.500,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000341 -17.500,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Vergoedingen uitkeren voor het organiseren van Jaarlijkse kermissen. -17.500,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -17.500,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000216 -380.000,00                       -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000345 -380.000,00                       -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Een budget voor technische kosten voorzien voor  i.v.m. het organiseren van het jaarlijkse ballonfestival en Villa 

Pace. -380.000,00                       -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -380.000,00                       -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000217 -25.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000347 -25.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toekennen subsidies voor het jaarlijks ballonfestival en Villa Pace. -25.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -25.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000218 -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000372 -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Tussenkomen in de werkingskost van de Parkies. -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000219 -13.937,35                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000337 -13.937,35                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen. -13.937,35                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -13.937,35                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000221 -56.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000995 -56.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Technische kosten i.h.k.v. een breed sport- en beweegaanbod voorzien. -56.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Sport -56.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000222 -2.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000169 -2.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Veilige en aangename omgeving verzekeren in de bibliotheek. -2.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bibliotheek -2.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000223 -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000165 -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Publiekswerking organiseren. -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bibliotheek -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000225 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          
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MJP000165 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Publiekswerking organiseren. -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bibliotheek -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000227 -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000995 -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Technische kosten i.h.k.v. een breed sport- en beweegaanbod voorzien. -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Sport -3.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000231 -8.100,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000966 -8.100,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Voorzien medisch dispositief evenementen van/voor de stad. -8.100,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Publieke veiligheid en noodplanning -8.100,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000232 -13.696,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000390 -13.696,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankopen van voedings- en verzorgingsmiddelen voor groepsopvang. -13.696,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Groepsopvang -13.696,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000237 -87,50                                 -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000398 -87,50                                 -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankopen van technische werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind. -87,50                                 -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Huis van het Kind -87,50                                 -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000240 -16.671,93                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000487 -16.671,93                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Afvalzakken, labels, e.a. afvalrecipiënten aankopen. -16.671,93                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Logistiek -16.671,93                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000242 -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001068 -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Gidsbeurten organiseren. -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toerisme -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000244 -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000475 -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankoop identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen en trouwboekjes. -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Leven -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000246 5.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000230 5.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

De interne communicatie versterken. 5.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Communicatie 5.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000247 -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000799 -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bezoldigingen politiek personeel -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: wedden en beheer -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000248 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000598 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten natuur ondersteunen i.f.v. de biodiversiteit. -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Natuur (plannen en ontwikkelen) -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000249 -2.105,10                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000705 -2.105,10                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toelagen landbouw en schoolbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven. -2.105,10                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -2.105,10                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000250 -2.740,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000705 -2.740,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toelagen landbouw en schoolbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven. -2.740,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -2.740,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000251 -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000312 -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Werkingsmiddelen ten behoeve van het uitvoeren van klimaatacties. -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000252 -2.468,80                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000598 -2.468,80                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten natuur ondersteunen i.f.v. de biodiversiteit. -2.468,80                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Natuur (plannen en ontwikkelen) -2.468,80                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          
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AMJP000253 -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000568 -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Ondersteunen vervoerregio: vervoer op maat. -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Mobiliteit (plannen en ontwikkelen) -10.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000254 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000577 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Verkeerseducatie en verkeersopvoeding ondersteunen en promotie voeren. -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Mobiliteit (plannen en ontwikkelen) -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000255 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000312 -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Werkingsmiddelen ten behoeve van het uitvoeren van klimaatacties. -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -5.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000256 200.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000496 200.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankopen van werkkledij en PBM's. 200.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Logistiek 200.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000258 562.535,05                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000964 562.535,05                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Ondersteunen van evenementen en noodsituaties. 562.535,05                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Publieke veiligheid en noodplanning 562.535,05                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000262 -6.133,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000764 -6.133,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Activiteiten sociale dienst personeel organiseren. -6.133,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: sociale dienst -6.133,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000263 -30.030,86                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000795 -30.030,86                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Zichtwaarde maaltijdcheques betalen. -30.030,86                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: wedden en beheer -30.030,86                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000264 -10.363,92                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000771 -10.363,92                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Woonwerkverkeer betalen. -10.363,92                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: wedden en beheer -10.363,92                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000274 -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000004 -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen, examens en plechtigheden voor academie voor muziek, woord en dans inrichten. -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Academies (SAMWD) -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000276 -4.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000004 -4.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen, examens en plechtigheden voor academie voor muziek, woord en dans inrichten. -4.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Academies (SAMWD) -4.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000277 -2.815,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000223 -2.815,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankopen van voedings- en verzorgingsmiddelen voor buitenschoolse groepsopvang. -2.815,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Buitenschoolse groepsopvang -2.815,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000454 -37.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000357 -37.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Werkingstoelage voor Ronde van Vlaanderen uitkeren. -37.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -37.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000455 -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000359 -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Werkingsmiddelen voor Ronde van Vlaanderen voorzien. -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -15.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000456 32.865,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000635 32.865,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Jaarlijkse werkingstoelage aan vzw ACCSI toekennen. 32.865,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Ondersteuning cultuur en vrije tijd 32.865,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000459 -10.480,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000326 -10.480,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Investeren in een levendig kernwinkelgebied (Centrummanagement). -10.480,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          
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Economie (plannen en ontwikkelen) -10.480,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000460 -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000562 -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Implementeren van het wijkcirculatieplan. -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Mobiliteit (plannen en ontwikkelen) -500,00                               -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000466 8.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000326 8.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Investeren in een levendig kernwinkelgebied (Centrummanagement). 8.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Economie (plannen en ontwikkelen) 8.000,00                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000467 -7.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000347 -7.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toekennen subsidies voor het jaarlijks ballonfestival en Villa Pace. -7.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -7.000,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000469 -83.034,75                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000850 -83.034,75                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Financieren invulling formatie - TEC -83.034,75                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: wedden en beheer -83.034,75                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000470 -7.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000803 -7.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bezoldigingen contractueel - AND -7.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: wedden en beheer -7.500,00                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000471 -5.784,31                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000803 -5.784,31                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bezoldigingen contractueel - AND -5.784,31                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: wedden en beheer -5.784,31                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000472 -33.528,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000803 -33.528,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bezoldigingen contractueel - AND -33.528,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: wedden en beheer -33.528,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000473 -98.497,39                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000847 -98.497,39                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Bezoldigingen contractueel - TEC -98.497,39                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: wedden en beheer -98.497,39                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000579 120.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001411 120.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Coronamaatregelen. 120.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Boekhouding 120.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000608 -38.150,00                         38.150,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000337 -38.150,00                         38.150,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen, plechtigheden en organisatoren van private evenementen betoelagen. -38.150,00                         38.150,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Evenementen en plechtigheden -38.150,00                         38.150,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000630 -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000560 -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Flankerende maatregelen nemen naar aanleiding van bouw stadswinkel. -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Mobiliteit (plannen en ontwikkelen) -20.000,00                         -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Financiële gevolgen Corona - Actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen in Corona (Kind en Gezin) 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000617 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000398 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankopen van technische werkingsmiddelen voor het Huis van het Kind. 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Huis van het Kind 21.930,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Financiële gevolgen Corona - Opstart schakelzorgcentrum 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000602 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001413 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Ondersteunen van evenementen en noodsituaties 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Publieke veiligheid en noodplanning 46.500,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Financiële tussenkomst in project nieuwbouw vzw Dienstencentrum Hof Ter Welle 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                

AMJP000596 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               

MJP001412 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                

Projectsubsidies aan partners uitbetalen voor het Huis van het Kind. 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               2.000,00                               
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Welzijn Staf 2.000,00                             2.000,00                         2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                2.000,00                                

'Lokale actoren ondersteunen d.m.v. een convenant' (aanpassing bedragen - G.R. 24-04-2020) 2.275,00                             2.275,00                         2.275,00                                2.275,00                                2.275,00                                2.275,00                                

AMJP000597 425,00                                425,00                             425,00                                   425,00                                   425,00                                   425,00                                   

MJP000436 425,00                                425,00                             425,00                                   425,00                                   425,00                                   425,00                                   

Toelage aan Solidagro toekennen. 425,00                                425,00                             425,00                                   425,00                                   425,00                                   425,00                                   

Internationale samenwerking 425,00                                425,00                             425,00                                   425,00                                   425,00                                   425,00                                   

AMJP000598 925,00                                925,00                             925,00                                   925,00                                   925,00                                   925,00                                   

MJP000437 925,00                                925,00                             925,00                                   925,00                                   925,00                                   925,00                                   

Toelage aan Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas toekennen. 925,00                                925,00                             925,00                                   925,00                                   925,00                                   925,00                                   

Internationale samenwerking 925,00                                925,00                             925,00                                   925,00                                   925,00                                   925,00                                   

AMJP000600 925,00                                925,00                             925,00                                   925,00                                   925,00                                   925,00                                   

MJP000440 925,00                                925,00                             925,00                                   925,00                                   925,00                                   925,00                                   

Toelage aan Dwagulu Dekkente toekennen. 925,00                                925,00                             925,00                                   925,00                                   925,00                                   925,00                                   

Internationale samenwerking 925,00                                925,00                             925,00                                   925,00                                   925,00                                   925,00                                   

Ondersteuningsaanbod voor leidinggevenden (S.C. 28-1-2019 - nota 158) 39.379,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000626 39.379,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000731 39.379,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Vorming organiseren. 39.379,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: HR 39.379,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Opleiding/begeleiding waarden deontologische code (S.C. 11-06-2019 - nota 66) 42.350,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000624 42.350,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000731 42.350,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Vorming organiseren. 42.350,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: HR 42.350,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Organiseren van bovenlokaal cultuurproject PUSH IT! (S.C.20-01-2020) 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000457 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001394 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Organiseren cross-over festival 'PUSH IT!' 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Bibliotheek 18.700,00                          97.766,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Overname openbare verlichting door Fluvius (S.C. 16-03-2020 - nota 67) 'Licht-als-dienst' -88.000,00                         -124.708,83                   -149.417,67                          -174.126,50                          -198.835,33                          -223.544,17                          

AMJP000446 -88.000,00                         -100.000,00                   -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         

MJP000673 -88.000,00                         -100.000,00                   -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          

Onderhouden en herstellen openbare verlichting. -88.000,00                         -100.000,00                   -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -88.000,00                         -100.000,00                   -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          

AMJP000449 -                                       -24.708,83                      -49.417,67                            -74.126,50                            -98.835,33                            -123.544,17                         

MJP000065 -                                       -24.708,83                      -49.417,67                            -74.126,50                            -98.835,33                            -123.544,17                          

Aankopen van elektriciteit voor de straatverlichting. -                                       -24.708,83                      -49.417,67                            -74.126,50                            -98.835,33                            -123.544,17                         

Beheer gebouwen -                                       -24.708,83                      -49.417,67                            -74.126,50                            -98.835,33                            -123.544,17                          

Project VVSG 'Samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen' (S.C. 20-01-2020 - nota 106) 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000619 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000400 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Toelagen aan vzw Wijkgezondheidscentrum De Vlier (De Kiem). 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Huis van het Kind 117.600,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Samenwerkingsovereenkomst met Studio Globo wordt niet hernieuwd. -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

AMJP000599 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

MJP000439 -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Toelage aan Studio Globo toekennen. -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Internationale samenwerking -2.500,00                           -2.500,00                        -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              -2.500,00                              

Trajectbegeleiding dienst gebouwen: aanstellen extern begeleiding (S.C. 17-9-2018 - nota 36) 11.660,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000625 11.660,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000731 11.660,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Vorming organiseren. 11.660,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Personeel: HR 11.660,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Uitbetaling subsidies Brede School (S.C. 07-10-2019 - punt 69) 6.437,50                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000623 6.437,50                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000971 6.437,50                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Projectsubsidies aan partners uitbetalen voor regie kinderopvang en onderwijs. 6.437,50                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Regie kinderopvang en onderwijs 6.437,50                             -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Uitdiensttredingen. -                                       -88.333,02                      -90.495,75                            -90.495,75                            -92.586,60                            -92.586,60                            
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AMJP000615 -                                       -88.333,02                      -90.495,75                            -90.495,75                            -92.586,60                            -92.586,60                            

MJP000847 -                                       -88.333,02                      -90.495,75                            -90.495,75                            -92.586,60                            -92.586,60                            

Bezoldigingen contractueel - TEC -                                       -88.333,02                      -90.495,75                            -90.495,75                            -92.586,60                            -92.586,60                            

Personeel: wedden en beheer -                                       -88.333,02                      -90.495,75                            -90.495,75                            -92.586,60                            -92.586,60                            

financiering -20.813.333,27                 6.488.289,10                 -900.030,71                         -2.193.292,22                      1.138.505,10                       4.795.361,74                       

ontvangst -20.000.000,00                 8.000.000,00                 -                                          -1.500.000,00                      1.500.000,00                       5.000.000,00                       

Aanpassingen leningen stad -20.000.000,00                 8.000.000,00                 -                                          -1.500.000,00                      1.500.000,00                        5.000.000,00                        

AMJP000614/729 -20.000.000,00                 8.000.000,00                 -                                          -1.500.000,00                      1.500.000,00                       5.000.000,00                       

MJP001062 -20.000.000,00                 8.000.000,00                 -                                          -1.500.000,00                      1.500.000,00                        5.000.000,00                        

Op te nemen leningen. -20.000.000,00                 8.000.000,00                 -                                          -1.500.000,00                      1.500.000,00                       5.000.000,00                       

Thesaurie -20.000.000,00                 8.000.000,00                 -                                          -1.500.000,00                      1.500.000,00                        5.000.000,00                        

uitgave -813.333,27                       -1.511.710,90                -900.030,71                         -693.292,22                         -361.494,90                         -204.638,26                         

Aanpassingen leningen stad -813.333,27                       -1.511.710,90                -900.030,71                          -693.292,22                          -361.494,90                          -204.638,26                          

AMJP000613 -813.333,27                       -1.511.710,90                -900.030,71                         -693.292,22                         -361.494,90                         -204.638,26                         

MJP001061 -813.333,27                       -1.511.710,90                -900.030,71                          -693.292,22                          -361.494,90                          -204.638,26                          

Betalen van de aflossingen van leningen ten laste van het bestuur. -813.333,27                       -1.511.710,90                -900.030,71                         -693.292,22                         -361.494,90                         -204.638,26                         

Thesaurie -813.333,27                       -1.511.710,90                -900.030,71                          -693.292,22                          -361.494,90                          -204.638,26                          

investering -10.611.385,93                 16.801.245,11               -100.000,00                         -100.000,00                         -1.200.000,00                      1.000.000,00                       

ontvangst 2.146.405,18                    1.927.350,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

Aanpassingswerken en bijdrage van de provincie - uitleendienst in site techniekhuis (S.C.09-03-2020 - nota 81) 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000638 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001417 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Techniekhuis reorganiseren en renoveren (fase 2 + fase 3). 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Doorschuif 2020 naar 2021 -1.912.350,00                   1.912.350,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000535 -84.700,00                         84.700,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000254 -84.700,00                         84.700,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Subsidie innen voor de vervanging van de theatertrekken in de stadsschouwburg. -84.700,00                         84.700,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Cultuurcentrum -84.700,00                         84.700,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000537 -223.000,00                       223.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000308 -223.000,00                       223.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Bijdragen van derden bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. -223.000,00                       223.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -223.000,00                       223.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000547 -130.000,00                       130.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001389 -130.000,00                       130.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Inrichten en beheersmaatregelen nemen voor bossen en natuur. -130.000,00                       130.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Natuur (plannen en ontwikkelen) -130.000,00                       130.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000553 -750.000,00                       750.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000884 -750.000,00                       750.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Erfgoedpremie innen voor de restauratie van Huis Janssens. -750.000,00                       750.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen -750.000,00                       750.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000557 -27.000,00                         27.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001391 -27.000,00                         27.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Beheersplan R. De Vidtspark. -27.000,00                         27.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -27.000,00                         27.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000563 -67.500,00                         67.500,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000926 -67.500,00                         67.500,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Tussenkomst van de eigenaars voor de afkoppelingswerken. -67.500,00                         67.500,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein -67.500,00                         67.500,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000567 -35.000,00                         35.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000924 -35.000,00                         35.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Tussenkomst van de eigenaars voor de afkoppelingswerken. -35.000,00                         35.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein -35.000,00                         35.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000570 -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000977 -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen subsidies i.v.m. grondfonds t.b.v. planbaten/planschade. -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Ruimtelijke planning  (plannen en ontwikkelen) -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          
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AMJP000572 -345.150,00                       345.150,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001020 -345.150,00                       345.150,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Verkoop gronden paterssite. -345.150,00                       345.150,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Stadsontwikkeling -345.150,00                       345.150,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Overname openbare verlichting door Fluvius (G.R. 24-04-2020 - nota 28) 3.209.252,00                     -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000640 3.209.252,00                    -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001418 3.209.252,00                     -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Overname openbare verlichting. 3.209.252,00                    -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Boekhouding 3.209.252,00                     -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Stadsvernieuwingsproject stadslob SVK - Conceptsubsidie Vlaamse Overheid 60.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000646 60.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000980 60.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

RUP investeringssubsidies 60.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Ruimtelijke planning  (plannen en ontwikkelen) 60.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Subsidie ex-Grootstedenbeleid 549.503,18                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000452 549.503,18                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001408 549.503,18                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen subsidie ex-Grootstedenbeleid 2020 549.503,18                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein 549.503,18                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Subsidie provincie Oost-Vlaanderen voor plaatsing fietstelpalen (S.C. 30-03-2020 - nota 51) -                                       15.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000462 -                                       15.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001410 -                                       15.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Innen subsidies implementatie van het wijkcirculatieplan. -                                       15.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Mobiliteit (plannen en ontwikkelen) -                                       15.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Uitvoering parkbeheersplan R.De Vidtspark: heraanleg zone kaartershuisje en beton naar een vlindertuin (overdracht 

2019) 25.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000451 25.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001391 25.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Beheersplan R. De Vidtspark. 25.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) 25.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

VIPA-subsidiëring aankoop kinderdagverblijf Kameleon (brief 8-8-2019) 145.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000442 145.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001387 145.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de 

Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet. 145.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Groepsopvang 145.000,00                        -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

uitgave -12.757.791,11                 14.873.895,11               -100.000,00                         -100.000,00                         -1.200.000,00                      1.000.000,00                       

Aanpassingswerken en bijdrage van de provincie - uitleendienst in site techniekhuis (S.C.09-03-2020 - nota 81) 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000637 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000911 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Techniekhuis reorganiseren en renoveren (fase 2 + fase 3). 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen 70.000,00                          -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Doorschuif 2020 naar 2021 -16.318.895,11                 16.318.895,11               -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000528 -50.000,00                         50.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000082 -50.000,00                         50.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Onderhouden van stadsgebouwen door derden voor team onderhoud (elek). -50.000,00                         50.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Beheer gebouwen -50.000,00                         50.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000529 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000067 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Investeren in HVAC in de gebouwen. -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Beheer gebouwen -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000530 -1.518.594,00                   1.518.594,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000059 -1.518.594,00                   1.518.594,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

Afsluiten van energieprestatiecontracten (EPC), deel BAU (business as usual). -1.518.594,00                   1.518.594,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

Beheer gebouwen -1.518.594,00                   1.518.594,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000531 -920.456,00                       920.456,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000058 -920.456,00                       920.456,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Afsluiten van energieprestatiecontracten (EPC), deel EPC. -920.456,00                       920.456,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Beheer gebouwen -920.456,00                       920.456,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          
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AMJP000532 -20.000,00                         20.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000161 -20.000,00                         20.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Bibliotheek inrichten conform de hedendaagse noden. -20.000,00                         20.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Bibliotheek -20.000,00                         20.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000533 -600.000,00                       600.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000225 -600.000,00                       600.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Realiseren bouwproject buitenschoolse groepsopvang Turkyen i.s.m. woonzorgcentrum Populierenhof. -600.000,00                       600.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Buitenschoolse groepsopvang -600.000,00                       600.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000534 -747.000,00                       747.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000255 -747.000,00                       747.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

De theatertrekken in de schouwburg vervangen. -747.000,00                       747.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Cultuurcentrum -747.000,00                       747.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000536 -360.000,00                       360.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000301 -360.000,00                       360.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. -360.000,00                       360.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Duurzaamheid (plannen en ontwikkelen) -360.000,00                       360.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000538 -8.000,00                           8.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000332 -8.000,00                           8.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

Stadsballon vervangen. -8.000,00                           8.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

Economie (plannen en ontwikkelen) -8.000,00                           8.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000539 -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000328 -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Marktplaats voor mobiliteit opzetten. -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Economie (plannen en ontwikkelen) -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000540 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000411 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Aanbod sociale woningen verhogen. -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Huisvesting (plannen en ontwikkelen) -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000541 -200.000,00                       200.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000417 -200.000,00                       200.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Functionele investeringsuitgaven. -200.000,00                       200.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

ICT -200.000,00                       200.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000542 -9.000,00                           9.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000544 -9.000,00                           9.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

Automatisch toekennen van rechten. -9.000,00                           9.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

Mens -9.000,00                           9.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000543 -25.000,00                         25.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000542 -25.000,00                         25.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Investeringen i.v.m. jongeren leren budgetteren. -25.000,00                         25.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Mens -25.000,00                         25.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000544 -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000576 -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Verbieden doorgaand vrachtverkeer in dorpskernen van het Waasland door middel van camera's. -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Mobiliteit (plannen en ontwikkelen) -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000545 -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000918 -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Visie en actieplan ontwikkelen en inventariseren van de belangrijkste stads- en ocmw gebouwen. -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen -30.000,00                         30.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000546 -140.000,00                       140.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000602 -140.000,00                       140.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Inrichten en beheersmaatregelen nemen voor bossen en natuur. -140.000,00                       140.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Natuur (plannen en ontwikkelen) -140.000,00                       140.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000548 -88.212,08                         88.212,08                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000916 -88.212,08                         88.212,08                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Uitvoeren energiezorgplan stadsgebouwen. -88.212,08                         88.212,08                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen -88.212,08                         88.212,08                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000549 -427.633,03                       427.633,03                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000909 -427.633,03                       427.633,03                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Vrije ateliers in stand houden. -427.633,03                       427.633,03                     -                                          -                                          -                                          -                                          
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Projecten gebouwen -427.633,03                       427.633,03                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000550 -800.000,00                       800.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000905 -800.000,00                       800.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Het neogotisch stadhuis gefaseerd restaureren. -800.000,00                       800.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen -800.000,00                       800.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000551 -3.000.000,00                   3.000.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000903 -3.000.000,00                   3.000.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

Realiseren van de stadswinkel en een nieuw stadsarchief op de site stadhuis. -3.000.000,00                   3.000.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen -3.000.000,00                   3.000.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000552 -750.000,00                       750.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000883 -750.000,00                       750.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Het Huis Janssens restaureren. -750.000,00                       750.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen -750.000,00                       750.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000554 -35.000,00                         35.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000873 -35.000,00                         35.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Columbaria bouwen. -35.000,00                         35.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen -35.000,00                         35.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000555 -275.000,00                       275.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000872 -275.000,00                       275.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Bouwen nieuwe academievleugel en verbouwen inkom academie voor schone kunsten. -275.000,00                       275.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten gebouwen -275.000,00                       275.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000556 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000704 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Beheersplan R. De Vidtspark. -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000558 -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000669 -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankoop weilanden Kleibeekstraat. -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000560 -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000937 -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Site De Vakschool afwerken (VTS-site) - aanleg openbaar domein. -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000561 -5.000,00                           5.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000930 -5.000,00                           5.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

Grafzerken herstellen of grafzerken met vervallen concessie verwijderen. -5.000,00                           5.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein -5.000,00                           5.000,00                         -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000562 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000925 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Uit te betalen subsidies aan de eigenaars voor afkoppelingen. -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000564 -160.000,00                       160.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000923 -160.000,00                       160.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Studie-, aannemings- en keuringskosten bij afkoppelingen. -160.000,00                       160.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein -160.000,00                       160.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000565 -95.000,00                         95.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000922 -95.000,00                         95.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Uit te betalen subsidies aan de eigenaars voor afkoppelingen. -95.000,00                         95.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein -95.000,00                         95.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000566 -60.000,00                         60.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000921 -60.000,00                         60.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Aanleggen van voetpaden en opritten uitbreiding Populierenwijk fase 2. -60.000,00                         60.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein -60.000,00                         60.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000568 -150.000,00                       150.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000981 -150.000,00                       150.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten. -150.000,00                       150.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Ruimtelijke planning  (plannen en ontwikkelen) -150.000,00                       150.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000569 -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000976 -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          
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Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade. -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Ruimtelijke planning  (plannen en ontwikkelen) -250.000,00                       250.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000571 -2.500.000,00                   2.500.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001023 -2.500.000,00                   2.500.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

Ontwikkelen Paterssite. -2.500.000,00                   2.500.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

Stadsontwikkeling -2.500.000,00                   2.500.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000573 -25.000,00                         25.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001021 -25.000,00                         25.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Plannen en studies opmaken i.f.v. stadsontwikkeling. -25.000,00                         25.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Stadsontwikkeling -25.000,00                         25.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000574 -2.000.000,00                   2.000.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001018 -2.000.000,00                   2.000.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

Aankoop gronden en gebouwen. -2.000.000,00                   2.000.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

Stadsontwikkeling -2.000.000,00                   2.000.000,00                 -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000575 -10.000,00                         10.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001080 -10.000,00                         10.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Parkeerautmaten vervangen. -10.000,00                         10.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

Toezicht -10.000,00                         10.000,00                       -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000576 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001164 -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Sociaal beheersrecht uitoefenen bij leegstand en verwaarlozing. -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Wonen (plannen en ontwikkelen) -100.000,00                       100.000,00                     -                                          -                                          -                                          -                                          

Doorschuif 2021 naar 2020 1.345.000,00                     -1.345.000,00                -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000584 45.000,00                          -45.000,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000948 45.000,00                          -45.000,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          

Stationstunnel renoveren. 45.000,00                          -45.000,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein 45.000,00                          -45.000,00                      -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000585 1.300.000,00                    -1.300.000,00                -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000946 1.300.000,00                     -1.300.000,00                -                                          -                                          -                                          -                                          

Saneringsuitgaven van rioprojecten. 1.300.000,00                    -1.300.000,00                -                                          -                                          -                                          -                                          

Projecten openbaar domein 1.300.000,00                     -1.300.000,00                -                                          -                                          -                                          -                                          

EFRO-project 'Digitaal ondernemersloket Sint-Niklaas' (S.C. 23-12-2019 - nota 94) - overheveling naar 

exploitatiekredieten -190.835,00                       -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000645 -190.835,00                       -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP000416 -190.835,00                       -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Technische investeringsuitgaven. -190.835,00                       -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

ICT -190.835,00                       -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Overname openbare verlichting door Fluvius (G.R. 24-04-2020 - nota 28) 2.406.939,00                     -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

AMJP000641 2.406.939,00                    -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

MJP001419 2.406.939,00                     -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Overname openbare verlichting. 2.406.939,00                    -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Boekhouding 2.406.939,00                     -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

Overname openbare verlichting door Fluvius (S.C. 16-03-2020 - nota 67) 'Licht-als-dienst' -70.000,00                         -100.000,00                   -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          

AMJP000448 -70.000,00                         -100.000,00                   -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         

MJP000674 -70.000,00                         -100.000,00                   -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          

Infrastructuurwerken openbare verlichting. -70.000,00                         -100.000,00                   -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         -100.000,00                         

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) -70.000,00                         -100.000,00                   -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          -100.000,00                          

Verschuiving kredieten POD -                                       -                                   -                                          -                                          -1.100.000,00                      1.100.000,00                        

AMJP000734 -                                       -                                   -                                          -                                          -1.100.000,00                      1.100.000,00                       

MJP000959 -                                       -                                   -                                          -                                          -1.100.000,00                      1.100.000,00                        

Diverse ruimtelijke projecten ontwikkelen. -                                       -                                   -                                          -                                          -1.100.000,00                      1.100.000,00                       

Projecten openbaar domein -                                       -                                   -                                          -                                          -1.100.000,00                      1.100.000,00                        

Resultaat 11.343.586,33                  -2.311.765,74                -5.389.981,43                      -4.500.689,21                      -5.365.703,65                      -2.526.191,45                      

ontvangst 11.343.586,33                  -2.311.765,74                -5.389.981,43                      -4.500.689,21                      -5.365.703,65                      -2.526.191,45                      

Aanpassen gecumuleerd budgettair resultaat n.a.v. jaarrekening 2019. 11.343.586,33                  -2.311.765,74                -5.389.981,43                      -4.500.689,21                      -5.365.703,65                      -2.526.191,45                      

AMJP000735 11.343.586,33                  -2.311.765,74                -5.389.981,43                      -4.500.689,21                      -5.365.703,65                      -2.526.191,45                      

MJP001316 11.343.586,33                  -2.311.765,74                -5.389.981,43                      -4.500.689,21                      -5.365.703,65                      -2.526.191,45                      

Gecumuleerd budgettair resultaat Stad 11.343.586,33                  -2.311.765,74                -5.389.981,43                      -4.500.689,21                      -5.365.703,65                      -2.526.191,45                      
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Boekhouding 11.343.586,33                  -2.311.765,74                -5.389.981,43                      -4.500.689,21                      -5.365.703,65                      -2.526.191,45                      

Eindtotaal -19.678.536,78                 20.033.720,01               -8.292.401,49                      -8.857.411,25                      -7.700.904,01                      899.850,62                           
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AANPASSING MEERJARENPLAN JUNI 2020 OCMW
 Som van Bedrag 

wijziging 2020 

 Som van Bedrag 

wijziging 2021 

 Som van Bedrag 

wijziging 2022 

 Som van Bedrag 

wijziging 2023 

 Som van Bedrag 

wijziging 2024 

 Som van Bedrag 

wijziging 2025 

exploitatie 637.356,80          399.756,80          399.756,80          399.756,80          399.756,80          399.756,80          

ontvangst 290.185,60          196.585,60          196.585,60          196.585,60          196.585,60          196.585,60          

Bijdrage artikel 60 6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               

AMJP000657 6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              

MJP001405 6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               

Recupereren saldo loon TWE bij tewerkstelling buiten OCMW 6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              

Mens 6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               

Financiële gevolgen Corona 93.600,00            -                        -                        -                        -                        -                        

AMJP000674 93.600,00            -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001226 93.600,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Innen subsidie leefloon bevolkingsregister. 93.600,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Mens 93.600,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Koppeling New Horizon 20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            

AMJP000658 -                        20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            

MJP001399 -                        20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            

Recupereren sociale activering en participatie -                        20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            

Mens -                        20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            20.000,00            

AMJP000659 -                        -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001263 -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Recupereren woonzorg voor ouderen. -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Mens -                        -                        -                        -                        -                        -                        

AMJP000663 20.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001263 20.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Recupereren woonzorg voor ouderen. 20.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Mens 20.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Opbouw huurwaarborg 160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

AMJP000661 140.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

MJP001369 140.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

Opbouw huurwaarborg innen 140.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

Mens 140.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

AMJP000673 20.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001189 20.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Recupereren individuele steun. 20.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Mens 20.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Technische aanpassing recuperatie steun energiefonds 10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            

AMJP000670 10.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001197 10.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Recupereren steun in natura. 10.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

Mens 10.000,00            -                        -                        -                        -                        -                        

AMJP000671 -                        10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            

MJP001373 -                        10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            

Recupereren steun in natura gesubsidieerd vanuit het energiefonds -                        10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            

Mens -                        10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            
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AANPASSING MEERJARENPLAN JUNI 2020 OCMW
 Som van Bedrag 

wijziging 2020 

 Som van Bedrag 

wijziging 2021 

 Som van Bedrag 

wijziging 2022 

 Som van Bedrag 

wijziging 2023 

 Som van Bedrag 

wijziging 2024 

 Som van Bedrag 

wijziging 2025 

uitgave 347.171,20          203.171,20          203.171,20          203.171,20          203.171,20          203.171,20          

Bijdrage artikel 60 6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               

AMJP000662 6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              

MJP001283 6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               

Bezoldigingen tijdelijke werkervaring - WEL 6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              6.585,60              

Personeel: wedden en beheer 6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               6.585,60               

Financiële gevolgen Corona 144.000,00          -                        -                        -                        -                        -                        

AMJP000655 144.000,00          -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001235 144.000,00          -                        -                        -                        -                        -                        

Leefloon bevolkingsregister zonder GPMI betalen. 144.000,00          -                        -                        -                        -                        -                        

Mens 144.000,00          -                        -                        -                        -                        -                        

Geïndexeerde toelage aan DSW 2.585,60               2.585,60               2.585,60               2.585,60               2.585,60               2.585,60               

AMJP000664 2.585,60              2.585,60              2.585,60              2.585,60              2.585,60              2.585,60              

MJP001255 2.585,60               2.585,60               2.585,60               2.585,60               2.585,60               2.585,60               

Toelage aan Dienst Schuldbemiddeling Waasland betalen. 2.585,60              2.585,60              2.585,60              2.585,60              2.585,60              2.585,60              

Mens 2.585,60               2.585,60               2.585,60               2.585,60               2.585,60               2.585,60               

Onroerende voorheffing Heistraat 135+ 34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            

AMJP000665 34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            

MJP001267 34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen betalen (onroerende voorheffing). 34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            

Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) 34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            34.000,00            

Opbouw huurwaarborg 160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

AMJP000660 160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

MJP001368 160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

Opbouw huurwaarborg uitbetalen 160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

Mens 160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          160.000,00          

Project Sinimaat -                        -                        -                        -                        -                        -                        

AMJP000666 -                        -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001238 -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Aankopen kleine benodigdheden dienst mens. -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Mens -                        -                        -                        -                        -                        -                        

financiering -294.000,00         -                        -                        -                        -                        -                        

uitgave -294.000,00         -                        -                        -                        -                        -                        

Aanpassingen leningen OCMW -294.000,00         -                        -                        -                        -                        -                        

AMJP000672 -294.000,00         -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001312 -294.000,00         -                        -                        -                        -                        -                        

Betalen van de aflossingen van leningen ten laste van het bestuur. -294.000,00         -                        -                        -                        -                        -                        

Thesaurie -294.000,00         -                        -                        -                        -                        -                        

investering -648.626,00         -                        -                        -                        -                        -                        

ontvangst -648.626,00         -                        -                        -                        -                        -                        

Subsidie werd reeds geïnd in 2019 (na boeken overdracht ontvangst) -648.626,00         -                        -                        -                        -                        -                        

AMJP000656 -648.626,00         -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001384 -648.626,00         -                        -                        -                        -                        -                        
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 Som van Bedrag 

wijziging 2020 

 Som van Bedrag 

wijziging 2021 

 Som van Bedrag 

wijziging 2022 

 Som van Bedrag 

wijziging 2023 

 Som van Bedrag 

wijziging 2024 

 Som van Bedrag 

wijziging 2025 

LDC Den Aftrap VIPA subsidie -648.626,00         -                        -                        -                        -                        -                        

Boekhouding -648.626,00         -                        -                        -                        -                        -                        

Resultaat 12.967.178,52    -                        -                        -                        -                        -                        

ontvangst 12.967.178,52    -                        -                        -                        -                        -                        

Aanpassing gecumuleerd budgettair resultaat n.a.v. jaarrekening 2019 12.967.178,52     -                        -                        -                        -                        -                        

AMJP000669 12.967.178,52    -                        -                        -                        -                        -                        

MJP001317 12.967.178,52     -                        -                        -                        -                        -                        

Gecumuleerd budgettair resultaat OCMW 12.967.178,52    -                        -                        -                        -                        -                        

Boekhouding 12.967.178,52     -                        -                        -                        -                        -                        

Eindtotaal 12.661.909,32    399.756,80          399.756,80          399.756,80          399.756,80          399.756,80          

37 / 118



 

  

38 / 118



 

1.2. Wijzigingen strategische nota 
 
 
 
 
  

39 / 118



 

 
 
 

 

40 / 118



SN: Strategische Nota

2020-2025
Journaalnummers: 11552

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

Prioritaire Strategische doelstellingen: Sint-Niklaas
Sint-Niklaas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 155.402.611,46 155.845.289,78 159.109.192,11 159.953.103,98 163.118.255,95 163.887.499,37

Ontvangsten 165.956.296,09 168.212.942,98 171.487.667,28 173.610.807,41 175.947.169,54 179.945.615,33

Saldo 10.553.684,63 12.367.653,20 12.378.475,17 13.657.703,43 12.828.913,59 16.058.115,96

Investeringen
Uitgaven 91.455.433,35 61.190.048,30 30.317.188,02 27.822.112,36 22.887.613,77 17.438.824,17

Ontvangsten 29.701.356,42 8.737.026,87 4.525.712,80 3.490.941,19 3.690.327,91 2.970.882,41

Saldo -61.754.076,93 -52.453.021,43 -25.791.475,22 -24.331.171,17 -19.197.285,86 -14.467.941,76

Financiering
Uitgaven 14.176.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

Ontvangsten 29.128.737,00 45.224.961,45 25.127.487,00 23.127.487,00 22.627.487,00 19.127.487,00

Saldo 14.952.073,35 30.449.588,95 8.745.068,29 6.028.239,32 4.689.937,24 2.126.957,71

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001
01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.887.990,65 2.672.498,00 2.518.848,00 2.576.348,00 2.603.848,00 2.516.348,00

Ontvangsten 254.160,00 280.040,00 280.040,00 280.040,00 280.040,00 280.040,00

Saldo -1.633.830,65 -2.392.458,00 -2.238.808,00 -2.296.308,00 -2.323.808,00 -2.236.308,00

Investeringen
Uitgaven 246.786,90 347.000,00 108.000,00 29.000,00 79.000,00 29.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -246.786,90 -347.000,00 -108.000,00 -29.000,00 -79.000,00 -29.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000001
01. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 495.140,00 498.740,00 498.740,00 498.740,00 498.740,00 498.740,00

Ontvangsten 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Saldo -491.140,00 -494.740,00 -494.740,00 -494.740,00 -494.740,00 -494.740,00

Investeringen
Uitgaven 147.000,00 68.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -147.000,00 -68.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000002
02. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 179.500,00 179.500,00 179.500,00 189.500,00 189.500,00 189.500,00

Ontvangsten 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Saldo -162.500,00 -162.500,00 -162.500,00 -172.500,00 -172.500,00 -172.500,00

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000003
03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 962.000,65 1.743.658,00 1.590.008,00 1.637.508,00 1.665.008,00 1.577.508,00

Ontvangsten 183.160,00 209.040,00 209.040,00 209.040,00 209.040,00 209.040,00

Saldo -778.840,65 -1.534.618,00 -1.380.968,00 -1.428.468,00 -1.455.968,00 -1.368.468,00

Investeringen
Uitgaven 99.786,90 279.000,00 108.000,00 29.000,00 49.000,00 29.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -99.786,90 -279.000,00 -108.000,00 -29.000,00 -49.000,00 -29.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000004
04. Verder kijken dan de eigen grenzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 251.350,00 250.600,00 250.600,00 250.600,00 250.600,00 250.600,00

Ontvangsten 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Saldo -201.350,00 -200.600,00 -200.600,00 -200.600,00 -200.600,00 -200.600,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000001
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002
02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 21.513.878,90 21.014.879,79 21.471.020,70 21.654.039,33 22.121.470,49 22.315.634,95

Ontvangsten 2.601.931,12 2.234.783,00 2.241.283,00 2.247.783,00 2.254.483,00 2.261.383,00

Saldo -18.911.947,78 -18.780.096,79 -19.229.737,70 -19.406.256,33 -19.866.987,49 -20.054.251,95

Investeringen
Uitgaven 249.500,00 349.500,00 208.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00

Ontvangsten 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -216.500,00 -316.500,00 -208.000,00 -108.000,00 -108.000,00 -108.000,00

Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING 2020 : Strategische Nota 2020-2025

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192) 42 / 118



Prioritair actieplan: AP000005
05. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 137.600,00 142.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00

Ontvangsten 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00

Saldo -50.100,00 -55.100,00 -60.100,00 -60.100,00 -60.100,00 -60.100,00

Investeringen
Uitgaven 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000006
06. Overlast en onveiligheid bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 13.745.789,84 13.748.289,84 14.021.742,76 14.021.742,76 14.300.664,73 14.300.664,73

Ontvangsten 1.472.073,07 1.488.745,00 1.488.745,00 1.488.745,00 1.488.745,00 1.488.745,00

Saldo -12.273.716,77 -12.259.544,84 -12.532.997,76 -12.532.997,76 -12.811.919,73 -12.811.919,73

Investeringen
Uitgaven 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000007
07. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

Investeringen
Uitgaven 141.500,00 241.500,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -108.500,00 -208.500,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000008
08. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 6.479.088,06 5.994.288,95 6.171.976,94 6.354.995,57 6.543.504,76 6.737.669,22

Ontvangsten 742.730,05 322.100,00 328.600,00 335.100,00 341.800,00 348.700,00

Saldo -5.736.358,01 -5.672.188,95 -5.843.376,94 -6.019.895,57 -6.201.704,76 -6.388.969,22

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000009
09. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 909.426,00 887.726,00 887.726,00 887.726,00 887.726,00 887.726,00

Ontvangsten 40.231,00 26.041,00 26.041,00 26.041,00 26.041,00 26.041,00

Saldo -869.195,00 -861.685,00 -861.685,00 -861.685,00 -861.685,00 -861.685,00

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000010
10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 211.975,00 211.975,00 211.975,00 211.975,00 211.975,00 211.975,00

Ontvangsten 259.397,00 310.397,00 310.397,00 310.397,00 310.397,00 310.397,00

Saldo 47.422,00 98.422,00 98.422,00 98.422,00 98.422,00 98.422,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000002
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003
03. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.008.382,20 860.075,00 844.575,00 850.075,00 851.575,00 852.075,00

Ontvangsten 173.500,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00

Saldo -834.882,20 -764.575,00 -749.075,00 -754.575,00 -756.075,00 -756.575,00

Investeringen
Uitgaven 7.242.389,98 6.347.000,00 857.000,00 904.000,00 873.000,00 201.000,00

Ontvangsten 7.913.447,61 595.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 671.057,63 -5.751.850,00 -857.000,00 -904.000,00 -873.000,00 -201.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000011
11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 106.500,00 106.500,00 106.500,00 106.500,00 106.500,00 106.500,00

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Saldo -103.500,00 -103.500,00 -103.500,00 -103.500,00 -103.500,00 -103.500,00

Investeringen
Uitgaven 367.128,09 645.000,00 155.000,00 172.000,00 172.000,00 0,00

Ontvangsten 60.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -307.128,09 -395.000,00 -155.000,00 -172.000,00 -172.000,00 0,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000012
12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -52.000,00 -52.000,00 -52.000,00 -52.000,00 -52.000,00 -52.000,00

Investeringen
Uitgaven 6.238.261,89 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 7.720.547,61 345.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 1.482.285,72 -4.404.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000013
13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 692.651,00 531.875,00 516.375,00 516.875,00 518.375,00 518.875,00

Ontvangsten 170.500,00 92.500,00 92.500,00 92.500,00 92.500,00 92.500,00

Saldo -522.151,00 -439.375,00 -423.875,00 -424.375,00 -425.875,00 -426.375,00

Investeringen
Uitgaven 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000014
14. Inzetten op toegankelijk groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 157.231,20 169.700,00 169.700,00 174.700,00 174.700,00 174.700,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -157.231,20 -169.700,00 -169.700,00 -174.700,00 -174.700,00 -174.700,00

Investeringen
Uitgaven 597.000,00 912.000,00 662.000,00 692.000,00 661.000,00 161.000,00

Ontvangsten 132.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -464.100,00 -912.000,00 -662.000,00 -692.000,00 -661.000,00 -161.000,00

Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000003
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004
04. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.330.399,83 1.438.710,00 1.288.710,00 1.118.710,00 1.118.710,00 1.118.710,00

Ontvangsten 1.397.500,00 1.395.000,00 1.395.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00

Saldo 67.100,17 -43.710,00 106.290,00 106.290,00 106.290,00 106.290,00

Investeringen
Uitgaven 6.025.379,54 3.509.340,00 3.587.021,55 10.471.347,77 8.401.120,68 5.728.600,00

Ontvangsten 3.978.226,18 407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.047.153,36 -3.102.340,00 -3.587.021,55 -10.471.347,77 -8.401.120,68 -5.728.600,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000015
15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 971.149,83 1.079.460,00 929.460,00 929.460,00 929.460,00 929.460,00

Ontvangsten 27.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Saldo -943.649,83 -1.054.460,00 -904.460,00 -904.460,00 -904.460,00 -904.460,00

Investeringen
Uitgaven 4.605.645,48 1.384.000,00 1.054.000,00 1.029.000,00 999.000,00 949.000,00

Ontvangsten 3.349.473,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.256.172,48 -1.254.000,00 -1.054.000,00 -1.029.000,00 -999.000,00 -949.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000016
16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 189.250,00 189.250,00 189.250,00 189.250,00 189.250,00 189.250,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -189.250,00 -189.250,00 -189.250,00 -189.250,00 -189.250,00 -189.250,00

Investeringen
Uitgaven 1.419.734,06 2.125.340,00 2.533.021,55 9.442.347,77 7.402.120,68 4.779.600,00

Ontvangsten 628.753,18 277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -790.980,88 -1.848.340,00 -2.533.021,55 -9.442.347,77 -7.402.120,68 -4.779.600,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000017
17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Saldo 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP000018
18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000004
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005
05. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.010.455,00 1.047.955,00 1.017.955,00 1.027.955,00 1.037.955,00 1.057.955,00

Ontvangsten 53.800,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00

Saldo -956.655,00 -994.155,00 -964.155,00 -974.155,00 -984.155,00 -1.004.155,00

Investeringen
Uitgaven 4.209.165,38 4.454.000,00 1.621.760,00 1.434.000,00 1.509.000,00 1.434.000,00

Ontvangsten 1.273.431,00 215.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Saldo -2.935.734,38 -4.239.000,00 -1.421.760,00 -1.234.000,00 -1.309.000,00 -1.234.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000019
19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 363.055,00 368.055,00 368.055,00 368.055,00 368.055,00 368.055,00

Ontvangsten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Saldo -362.555,00 -367.555,00 -367.555,00 -367.555,00 -367.555,00 -367.555,00

Investeringen
Uitgaven 3.464.528,05 1.159.000,00 1.296.760,00 1.159.000,00 1.234.000,00 1.159.000,00

Ontvangsten 1.273.431,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Saldo -2.191.097,05 -959.000,00 -1.096.760,00 -959.000,00 -1.034.000,00 -959.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000020
20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 192.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00

Ontvangsten 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00

Saldo -186.700,00 -196.700,00 -196.700,00 -196.700,00 -196.700,00 -196.700,00

Investeringen
Uitgaven 199.597,11 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -199.597,11 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000021
21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 75.000,00 77.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00

Ontvangsten 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Saldo -57.000,00 -59.000,00 -69.000,00 -69.000,00 -69.000,00 -69.000,00

Investeringen
Uitgaven 90.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -90.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000022
22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 110.500,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -110.500,00 -111.000,00 -111.000,00 -111.000,00 -111.000,00 -111.000,00

Investeringen
Uitgaven 268.330,53 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Ontvangsten 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -268.330,53 -85.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000023
23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 269.900,00 289.900,00 249.900,00 259.900,00 269.900,00 289.900,00

Ontvangsten 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Saldo -239.900,00 -259.900,00 -219.900,00 -229.900,00 -239.900,00 -259.900,00

Investeringen
Uitgaven 186.709,69 3.035.000,00 65.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -186.709,69 -3.035.000,00 -65.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000005
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006
06. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 11.281.333,57 11.296.164,17 11.279.073,83 11.394.784,50 11.511.373,17 11.655.643,83

Ontvangsten 5.763.504,44 5.749.874,00 5.874.874,00 5.999.874,00 6.124.874,00 6.249.874,00

Saldo -5.517.829,13 -5.546.290,17 -5.404.199,83 -5.394.910,50 -5.386.499,17 -5.405.769,83

Investeringen
Uitgaven 50.400.201,74 26.857.969,70 18.635.727,24 10.781.157,86 6.470.156,36 8.077.662,44

Ontvangsten 14.448.740,17 6.635.876,87 3.809.412,80 2.962.511,19 3.310.955,91 2.734.582,41

Saldo -35.951.461,57 -20.222.092,83 -14.826.314,44 -7.818.646,67 -3.159.200,45 -5.343.080,03

Financiering

Prioritair actieplan: AP000024
24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 834.005,00 810.365,00 806.365,00 806.365,00 806.365,00 806.365,00

Ontvangsten 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Saldo -744.005,00 -720.365,00 -716.365,00 -716.365,00 -716.365,00 -716.365,00

Investeringen
Uitgaven 1.034.421,14 871.120,00 645.500,00 608.000,00 608.000,00 608.000,00

Ontvangsten 98.690,00 165.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -935.731,14 -705.938,00 -645.500,00 -608.000,00 -608.000,00 -608.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000025
25. Minder afval produceren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 5.836.226,07 6.019.016,00 6.101.380,00 6.326.064,00 6.464.752,00 6.528.218,00

Ontvangsten 230.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Saldo -5.606.226,07 -5.949.016,00 -6.031.380,00 -6.256.064,00 -6.394.752,00 -6.458.218,00

Investeringen
Uitgaven 428.753,67 405.900,00 61.200,00 0,00 61.200,00 0,00

Ontvangsten 223.413,09 223.000,00 53.700,00 0,00 53.700,00 0,00

Saldo -205.340,58 -182.900,00 -7.500,00 0,00 -7.500,00 0,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000026
26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.549.745,00 3.419.038,17 3.329.196,33 3.233.835,50 3.189.348,67 3.283.765,83

Ontvangsten 118.504,44 139.874,00 139.874,00 139.874,00 139.874,00 139.874,00

Saldo -3.431.240,56 -3.279.164,17 -3.189.322,33 -3.093.961,50 -3.049.474,67 -3.143.891,83

Investeringen
Uitgaven 39.380.417,92 13.771.770,08 7.553.341,00 3.715.778,00 1.396.858,00 1.657.679,00

Ontvangsten 11.864.389,00 1.649.904,00 1.279.904,00 1.279.904,00 1.279.904,00 1.279.904,00

Saldo -27.516.028,92 -12.121.866,08 -6.273.437,00 -2.435.874,00 -116.954,00 -377.775,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000027
27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.061.357,50 1.047.745,00 1.042.132,50 1.028.520,00 1.050.907,50 1.037.295,00

Ontvangsten 5.325.000,00 5.450.000,00 5.575.000,00 5.700.000,00 5.825.000,00 5.950.000,00

Saldo 4.263.642,50 4.402.255,00 4.532.867,50 4.671.480,00 4.774.092,50 4.912.705,00

Investeringen
Uitgaven 9.556.609,01 11.809.179,62 10.375.686,24 6.457.379,86 4.404.098,36 5.811.983,44

Ontvangsten 2.262.248,08 4.597.790,87 2.475.808,80 1.682.607,19 1.977.351,91 1.454.678,41

Saldo -7.294.360,93 -7.211.388,75 -7.899.877,44 -4.774.772,67 -2.426.746,45 -4.357.305,03

Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000006
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007
07. Kansen verhogen door in te zetten op kinderen, werk en wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 17.606.963,52 18.059.099,26 18.821.253,75 19.270.185,09 19.778.806,33 20.294.855,21

Ontvangsten 21.203.492,55 21.652.943,40 22.312.877,74 22.651.096,31 23.439.555,65 23.880.633,98

Saldo 3.596.529,03 3.593.844,14 3.491.623,99 3.380.911,22 3.660.749,32 3.585.778,77

Investeringen
Uitgaven 6.250.251,87 2.124.433,50 1.299.933,50 1.093.250,00 2.698.250,00 218.250,00

Ontvangsten 964.094,46 0,00 0,00 312.130,00 163.072,00 0,00

Saldo -5.286.157,41 -2.124.433,50 -1.299.933,50 -781.120,00 -2.535.178,00 -218.250,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000028
28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 631.401,00 645.097,00 645.097,00 645.097,00 645.097,00 645.097,00

Ontvangsten 2.623.500,00 2.623.500,00 2.623.500,00 2.623.500,00 2.983.728,00 2.983.728,00

Saldo 1.992.099,00 1.978.403,00 1.978.403,00 1.978.403,00 2.338.631,00 2.338.631,00

Investeringen
Uitgaven 1.016.851,84 305.000,00 302.500,00 807.500,00 512.500,00 7.500,00

Ontvangsten 450.000,00 0,00 0,00 312.130,00 163.072,00 0,00

Saldo -566.851,84 -305.000,00 -302.500,00 -495.370,00 -349.428,00 -7.500,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000029
29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 183.720,50 200.958,00 181.158,00 181.258,00 188.958,00 189.058,00

Ontvangsten 1.959.115,00 1.976.495,00 1.976.495,00 1.976.495,00 1.976.495,00 1.976.495,00

Saldo 1.775.394,50 1.775.537,00 1.795.337,00 1.795.237,00 1.787.537,00 1.787.437,00

Investeringen
Uitgaven 458.585,00 1.274.683,50 674.683,50 0,00 150.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -458.585,00 -1.274.683,50 -674.683,50 0,00 -150.000,00 0,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000030
30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 191.226,50 168.384,00 168.384,00 105.884,00 105.884,00 105.884,00

Ontvangsten 409.295,00 305.845,00 305.845,00 305.845,00 305.845,00 305.845,00

Saldo 218.068,50 137.461,00 137.461,00 199.961,00 199.961,00 199.961,00

Investeringen
Uitgaven 9.834,09 8.750,00 58.750,00 58.750,00 1.908.750,00 83.750,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -9.834,09 -8.750,00 -58.750,00 -58.750,00 -1.908.750,00 -83.750,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000031
31. Werken aan gelijke onderwijskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 439.671,00 400.121,00 400.121,00 425.121,00 425.121,00 425.121,00

Ontvangsten 959.687,00 971.429,00 971.429,00 893.889,00 893.889,00 893.889,00

Saldo 520.016,00 571.308,00 571.308,00 468.768,00 468.768,00 468.768,00

Investeringen
Uitgaven 3.516.043,94 12.000,00 49.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Ontvangsten 514.094,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.001.949,48 -12.000,00 -49.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000032
32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 223.323,00 223.323,00 223.323,00 223.323,00 223.323,00 223.323,00

Ontvangsten 66.096,00 76.896,00 76.896,00 76.896,00 76.896,00 76.896,00

Saldo -157.227,00 -146.427,00 -146.427,00 -146.427,00 -146.427,00 -146.427,00

Investeringen
Uitgaven 1.197.937,00 485.000,00 210.000,00 210.000,00 110.000,00 110.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.197.937,00 -485.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -110.000,00 -110.000,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000033
33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 15.937.621,52 16.421.216,26 17.203.170,75 17.689.502,09 18.190.423,33 18.706.372,21

Ontvangsten 15.185.799,55 15.698.778,40 16.358.712,74 16.774.471,31 17.202.702,65 17.643.780,98

Saldo -751.821,97 -722.437,86 -844.458,01 -915.030,78 -987.720,68 -1.062.591,23

Investeringen
Uitgaven 51.000,00 39.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -51.000,00 -39.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000007
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008
08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.894.890,90 1.987.223,00 1.819.614,00 1.746.906,00 1.666.906,00 1.666.906,00

Ontvangsten 471.268,00 441.282,00 351.016,00 297.998,00 297.998,00 297.998,00

Saldo -1.423.622,90 -1.545.941,00 -1.468.598,00 -1.448.908,00 -1.368.908,00 -1.368.908,00

Investeringen
Uitgaven 38.549,30 70.000,00 60.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -38.549,30 -70.000,00 -60.000,00 -70.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000034
34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.008.910,00 1.033.910,00 955.160,00 930.160,00 935.160,00 935.160,00

Ontvangsten 297.498,00 297.498,00 297.498,00 297.498,00 297.498,00 297.498,00

Saldo -711.412,00 -736.412,00 -657.662,00 -632.662,00 -637.662,00 -637.662,00

Investeringen
Uitgaven 31.971,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -31.971,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000035
35. Samenwerken voor werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 230.640,00 315.647,00 216.788,00 169.080,00 84.080,00 84.080,00

Ontvangsten 143.270,00 143.284,00 53.018,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -87.370,00 -172.363,00 -163.770,00 -169.080,00 -84.080,00 -84.080,00

Investeringen
Uitgaven 6.578,07 70.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.578,07 -70.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000036
36. De bedrijvige kernen ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 628.061,00 605.541,00 605.541,00 605.541,00 605.541,00 605.541,00

Ontvangsten 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -598.061,00 -605.541,00 -605.541,00 -605.541,00 -605.541,00 -605.541,00

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000037
37. Landbouw en korte keten stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 27.279,90 32.125,00 42.125,00 42.125,00 42.125,00 42.125,00

Ontvangsten 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Saldo -26.779,90 -31.625,00 -41.625,00 -41.625,00 -41.625,00 -41.625,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -20.000,00 -30.000,00 0,00 0,00

Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000008
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009
09. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 2.971.688,00 3.117.409,00 3.015.720,00 3.023.240,00 3.906.843,00 3.917.063,00

Ontvangsten 1.711.685,00 1.960.051,00 1.862.285,00 1.862.285,00 1.862.285,00 1.862.285,00

Saldo -1.260.003,00 -1.157.358,00 -1.153.435,00 -1.160.955,00 -2.044.558,00 -2.054.778,00

Investeringen
Uitgaven 5.450.349,87 5.712.876,36 1.874.499,00 2.133.500,00 2.028.500,00 1.121.000,00

Ontvangsten 1.074.117,00 834.700,00 500.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Saldo -4.376.232,87 -4.878.176,36 -1.374.499,00 -2.133.500,00 -2.028.500,00 -1.101.000,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000038
38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 418.535,00 405.970,00 405.970,00 406.270,00 406.270,00 406.270,00

Ontvangsten 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

Saldo -303.535,00 -290.970,00 -290.970,00 -291.270,00 -291.270,00 -291.270,00

Investeringen
Uitgaven 15.000,00 12.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.000,00 -12.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000039
39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.291.276,00 1.298.496,00 1.300.776,00 1.300.496,00 1.302.776,00 1.300.496,00

Ontvangsten 976.435,00 1.011.435,00 1.011.435,00 1.011.435,00 1.011.435,00 1.011.435,00

Saldo -314.841,00 -287.061,00 -289.341,00 -289.061,00 -291.341,00 -289.061,00

Investeringen
Uitgaven 2.029.273,13 4.181.376,36 525.499,00 454.500,00 237.000,00 187.000,00

Ontvangsten 953.505,00 834.700,00 500.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Saldo -1.075.768,13 -3.346.676,36 -25.499,00 -454.500,00 -237.000,00 -167.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000040
40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 577.770,00 636.770,00 636.770,00 636.770,00 1.536.770,00 1.536.770,00

Ontvangsten 587.550,00 721.850,00 721.850,00 721.850,00 721.850,00 721.850,00

Saldo 9.780,00 85.080,00 85.080,00 85.080,00 -814.920,00 -814.920,00

Investeringen
Uitgaven 1.730.706,12 1.044.000,00 1.094.000,00 1.424.000,00 1.546.500,00 734.000,00

Ontvangsten 120.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.610.094,12 -1.044.000,00 -1.094.000,00 -1.424.000,00 -1.546.500,00 -734.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000041
41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 589.607,00 594.607,00 575.904,00 595.904,00 577.227,00 577.227,00

Ontvangsten 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Saldo -586.607,00 -591.607,00 -572.904,00 -592.904,00 -574.227,00 -574.227,00

Investeringen
Uitgaven 1.675.370,62 475.000,00 250.000,00 250.000,00 240.000,00 200.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.675.370,62 -475.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -240.000,00 -200.000,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000042
42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 94.500,00 181.566,00 96.300,00 83.800,00 83.800,00 96.300,00

Ontvangsten 29.700,00 108.766,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

Saldo -64.800,00 -72.800,00 -85.300,00 -72.800,00 -72.800,00 -85.300,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000009
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010
10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 94.896.628,89 94.351.276,56 97.032.421,83 97.290.861,06 98.520.768,96 98.492.308,38

Ontvangsten 132.325.454,98 134.349.669,58 137.020.991,54 138.897.431,10 140.313.633,89 143.739.101,35

Saldo 37.428.826,09 39.998.393,02 39.988.569,71 41.606.570,04 41.792.864,93 45.246.792,97

Investeringen
Uitgaven 11.342.858,77 11.417.928,74 2.065.246,73 797.856,73 680.586,73 481.311,73

Ontvangsten 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00

Saldo -11.326.558,77 -11.401.628,74 -2.048.946,73 -781.556,73 -664.286,73 -465.011,73

Financiering
Uitgaven 14.176.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

Ontvangsten 29.128.737,00 45.224.961,45 25.127.487,00 23.127.487,00 22.627.487,00 19.127.487,00

Saldo 14.952.073,35 30.449.588,95 8.745.068,29 6.028.239,32 4.689.937,24 2.126.957,71

Prioritair actieplan: AP000043
43. Efficiënt besturen en investeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 74.934.499,05 74.499.604,05 77.193.243,86 77.466.409,91 79.019.755,70 79.050.914,73

Ontvangsten 59.872.451,08 60.752.527,89 62.501.041,33 64.288.216,68 66.047.847,24 67.969.187,28

Saldo -15.062.047,97 -13.747.076,16 -14.692.202,53 -13.178.193,23 -12.971.908,46 -11.081.727,45

Investeringen
Uitgaven 3.885.418,10 3.440.886,74 959.746,73 454.856,73 307.586,73 278.311,73

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.885.418,10 -3.440.886,74 -959.746,73 -454.856,73 -307.586,73 -278.311,73

Financiering
Uitgaven 14.176.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

Ontvangsten 29.128.737,00 45.224.961,45 25.127.487,00 23.127.487,00 22.627.487,00 19.127.487,00

Saldo 14.952.073,35 30.449.588,95 8.745.068,29 6.028.239,32 4.689.937,24 2.126.957,71
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Prioritair actieplan: AP000044
44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 252.507,19 255.739,14 262.132,61 253.685,93 243.792,97 249.887,79

Ontvangsten 60.326.551,90 61.417.821,19 62.281.798,14 62.238.756,35 62.075.579,03 63.535.390,84

Saldo 60.074.044,71 61.162.082,05 62.019.665,53 61.985.070,42 61.831.786,06 63.285.503,05

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000045
45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 15.618.907,65 15.789.836,37 15.868.894,36 15.961.406,22 15.625.449,29 15.643.718,86

Ontvangsten 11.528.602,00 11.563.970,50 11.622.802,07 11.755.108,07 11.574.857,62 11.619.173,23

Saldo -4.090.305,65 -4.225.865,87 -4.246.092,29 -4.206.298,15 -4.050.591,67 -4.024.545,63

Investeringen
Uitgaven 39.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -39.000,00 -9.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000046
46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 501.150,00 547.650,00 573.650,00 524.650,00 584.850,00 500.650,00

Ontvangsten 580.500,00 598.000,00 598.000,00 598.000,00 598.000,00 598.000,00

Saldo 79.350,00 50.350,00 24.350,00 73.350,00 13.150,00 97.350,00

Investeringen
Uitgaven 5.021.279,00 6.281.438,00 370.000,00 25.000,00 200.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.021.279,00 -6.281.438,00 -370.000,00 -25.000,00 -200.000,00 0,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000047
47. Samen een slimme stad uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 3.452.705,00 3.146.587,00 3.022.641,00 2.972.849,00 2.935.061,00 2.935.277,00

Ontvangsten 17.350,00 17.350,00 17.350,00 17.350,00 17.350,00 17.350,00

Saldo -3.435.355,00 -3.129.237,00 -3.005.291,00 -2.955.499,00 -2.917.711,00 -2.917.927,00

Investeringen
Uitgaven 2.397.161,67 1.686.604,00 732.500,00 315.000,00 170.000,00 200.000,00

Ontvangsten 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00

Saldo -2.380.861,67 -1.670.304,00 -716.200,00 -298.700,00 -153.700,00 -183.700,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000048
48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -9.060,00 -9.060,00 -9.060,00 -9.060,00 -9.060,00 -9.060,00

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000049
49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 66.050,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -66.050,00 -56.050,00 -56.050,00 -56.050,00 -56.050,00 -56.050,00

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP000050
50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 61.750,00 46.750,00 46.750,00 46.750,00 46.750,00 46.750,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -61.750,00 -46.750,00 -46.750,00 -46.750,00 -46.750,00 -46.750,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000010
Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Strategische doelstellingen: Sint-Niklaas
Geen niet-prioritaire Strategische doelstellingen:
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Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: https://www.sint-
niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten
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2. Financiële nota: aanpassing 
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2.1. Financieel doelstellingenplan (M1): aanpassing 
 
Het schema M1 wordt geconsolideerd voor de stad en het OCMW getoond. 
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M1: Financieel doelstellingenplan
2020-2025

Journaalnummers: 11552

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

2020 2021 2022 2023 2024 2025
01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

Exploitatie
Uitgaven 1.887.990,65 2.672.498,00 2.518.848,00 2.576.348,00 2.603.848,00 2.516.348,00

Ontvangsten 254.160,00 280.040,00 280.040,00 280.040,00 280.040,00 280.040,00

Saldo -1.633.830,65 -2.392.458,00 -2.238.808,00 -2.296.308,00 -2.323.808,00 -2.236.308,00

Investeringen
Uitgaven 246.786,90 347.000,00 108.000,00 29.000,00 79.000,00 29.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -246.786,90 -347.000,00 -108.000,00 -29.000,00 -79.000,00 -29.000,00

Financiering
02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt

Exploitatie
Uitgaven 21.513.878,90 21.014.879,79 21.471.020,70 21.654.039,33 22.121.470,49 22.315.634,95

Ontvangsten 2.601.931,12 2.234.783,00 2.241.283,00 2.247.783,00 2.254.483,00 2.261.383,00

Saldo -18.911.947,78 -18.780.096,79 -19.229.737,70 -19.406.256,33 -19.866.987,49 -20.054.251,95

Investeringen
Uitgaven 249.500,00 349.500,00 208.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00

Ontvangsten 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -216.500,00 -316.500,00 -208.000,00 -108.000,00 -108.000,00 -108.000,00

Financiering
03. Een goed evenwicht zoeken tussen
stadsontwikkeling en vergroening

Exploitatie
Uitgaven 1.008.382,20 860.075,00 844.575,00 850.075,00 851.575,00 852.075,00

Ontvangsten 173.500,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00

Saldo -834.882,20 -764.575,00 -749.075,00 -754.575,00 -756.075,00 -756.575,00

Investeringen
Uitgaven 7.242.389,98 6.347.000,00 857.000,00 904.000,00 873.000,00 201.000,00

Ontvangsten 7.913.447,61 595.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 671.057,63 -5.751.850,00 -857.000,00 -904.000,00 -873.000,00 -201.000,00

Financiering
04. Gezellige, propere en leefbare buurten
creëren
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.330.399,83 1.438.710,00 1.288.710,00 1.118.710,00 1.118.710,00 1.118.710,00

Ontvangsten 1.397.500,00 1.395.000,00 1.395.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00

Saldo 67.100,17 -43.710,00 106.290,00 106.290,00 106.290,00 106.290,00

Investeringen
Uitgaven 6.025.379,54 3.509.340,00 3.587.021,55 10.471.347,77 8.401.120,68 5.728.600,00

Ontvangsten 3.978.226,18 407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.047.153,36 -3.102.340,00 -3.587.021,55 -10.471.347,77 -8.401.120,68 -5.728.600,00

Financiering
05. Het stadscentrum bereikbaar en
fietsvriendelijk maken

Exploitatie
Uitgaven 1.010.455,00 1.047.955,00 1.017.955,00 1.027.955,00 1.037.955,00 1.057.955,00

Ontvangsten 53.800,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00

Saldo -956.655,00 -994.155,00 -964.155,00 -974.155,00 -984.155,00 -1.004.155,00

Investeringen
Uitgaven 4.209.165,38 4.454.000,00 1.621.760,00 1.434.000,00 1.509.000,00 1.434.000,00

Ontvangsten 1.273.431,00 215.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Saldo -2.935.734,38 -4.239.000,00 -1.421.760,00 -1.234.000,00 -1.309.000,00 -1.234.000,00

Financiering
06. Sint-Niklaas op weg zetten naar een
klimaatneutrale stad

Exploitatie
Uitgaven 11.281.333,57 11.296.164,17 11.279.073,83 11.394.784,50 11.511.373,17 11.655.643,83

Ontvangsten 5.763.504,44 5.749.874,00 5.874.874,00 5.999.874,00 6.124.874,00 6.249.874,00

Saldo -5.517.829,13 -5.546.290,17 -5.404.199,83 -5.394.910,50 -5.386.499,17 -5.405.769,83

Investeringen
Uitgaven 50.400.201,74 26.857.969,70 18.635.727,24 10.781.157,86 6.470.156,36 8.077.662,44

Ontvangsten 14.448.740,17 6.635.876,87 3.809.412,80 2.962.511,19 3.310.955,91 2.734.582,41

Saldo -35.951.461,57 -20.222.092,83 -14.826.314,44 -7.818.646,67 -3.159.200,45 -5.343.080,03

Financiering
07. Kansen verhogen door in te zetten op
kinderen, werk en wonen

Exploitatie
Uitgaven 17.606.963,52 18.059.099,26 18.821.253,75 19.270.185,09 19.778.806,33 20.294.855,21

Ontvangsten 21.203.492,55 21.652.943,40 22.312.877,74 22.651.096,31 23.439.555,65 23.880.633,98

Saldo 3.596.529,03 3.593.844,14 3.491.623,99 3.380.911,22 3.660.749,32 3.585.778,77

Investeringen
Uitgaven 6.250.251,87 2.124.433,50 1.299.933,50 1.093.250,00 2.698.250,00 218.250,00

Ontvangsten 964.094,46 0,00 0,00 312.130,00 163.072,00 0,00

Saldo -5.286.157,41 -2.124.433,50 -1.299.933,50 -781.120,00 -2.535.178,00 -218.250,00

Financiering
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
08. Innovatief en duurzaam ondernemen
stimuleren

Exploitatie
Uitgaven 1.894.890,90 1.987.223,00 1.819.614,00 1.746.906,00 1.666.906,00 1.666.906,00

Ontvangsten 471.268,00 441.282,00 351.016,00 297.998,00 297.998,00 297.998,00

Saldo -1.423.622,90 -1.545.941,00 -1.468.598,00 -1.448.908,00 -1.368.908,00 -1.368.908,00

Investeringen
Uitgaven 38.549,30 70.000,00 60.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -38.549,30 -70.000,00 -60.000,00 -70.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Financiering
09. Investeren in infrastructuur en toegang tot
vrijetijdssector

Exploitatie
Uitgaven 2.971.688,00 3.117.409,00 3.015.720,00 3.023.240,00 3.906.843,00 3.917.063,00

Ontvangsten 1.711.685,00 1.960.051,00 1.862.285,00 1.862.285,00 1.862.285,00 1.862.285,00

Saldo -1.260.003,00 -1.157.358,00 -1.153.435,00 -1.160.955,00 -2.044.558,00 -2.054.778,00

Investeringen
Uitgaven 5.450.349,87 5.712.876,36 1.874.499,00 2.133.500,00 2.028.500,00 1.121.000,00

Ontvangsten 1.074.117,00 834.700,00 500.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Saldo -4.376.232,87 -4.878.176,36 -1.374.499,00 -2.133.500,00 -2.028.500,00 -1.101.000,00

Financiering
10. De stad verantwoord en klantgericht
besturen

Exploitatie
Uitgaven 94.896.628,89 94.351.276,56 97.032.421,83 97.290.861,06 98.520.768,96 98.492.308,38

Ontvangsten 132.325.454,98 134.349.669,58 137.020.991,54 138.897.431,10 140.313.633,89 143.739.101,35

Saldo 37.428.826,09 39.998.393,02 39.988.569,71 41.606.570,04 41.792.864,93 45.246.792,97

Investeringen
Uitgaven 11.342.858,77 11.417.928,74 2.065.246,73 797.856,73 680.586,73 481.311,73

Ontvangsten 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00

Saldo -11.326.558,77 -11.401.628,74 -2.048.946,73 -781.556,73 -664.286,73 -465.011,73

Financiering
Uitgaven 14.176.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

Ontvangsten 29.128.737,00 45.224.961,45 25.127.487,00 23.127.487,00 22.627.487,00 19.127.487,00

Saldo 14.952.073,35 30.449.588,95 8.745.068,29 6.028.239,32 4.689.937,24 2.126.957,71

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Financiering

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen
Financiering

Totalen
Exploitatie

Uitgaven 155.402.611,46 155.845.289,78 159.109.192,11 159.953.103,98 163.118.255,95 163.887.499,37

Ontvangsten 165.956.296,09 168.212.942,98 171.487.667,28 173.610.807,41 175.947.169,54 179.945.615,33

Saldo 10.553.684,63 12.367.653,20 12.378.475,17 13.657.703,43 12.828.913,59 16.058.115,96

Investeringen
Uitgaven 91.455.433,35 61.190.048,30 30.317.188,02 27.822.112,36 22.887.613,77 17.438.824,17

Ontvangsten 29.701.356,42 8.737.026,87 4.525.712,80 3.490.941,19 3.690.327,91 2.970.882,41

Saldo -61.754.076,93 -52.453.021,43 -25.791.475,22 -24.331.171,17 -19.197.285,86 -14.467.941,76

Financiering
Uitgaven 14.176.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

Ontvangsten 29.128.737,00 45.224.961,45 25.127.487,00 23.127.487,00 22.627.487,00 19.127.487,00

Saldo 14.952.073,35 30.449.588,95 8.745.068,29 6.028.239,32 4.689.937,24 2.126.957,71
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2.2. Staat financieel evenwicht (M2): aanpassing 
 
Hierna wordt het schema M2 geconsolideerd voor de stad en het OCMW getoond. 
 
In de aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 is een geconsolideerde (stad en ocmw) 
positieve autofinancieringsmarge (AFM) voorzien in 2025 van 346.225,67 euro. Dit is conform 
de opgelegde norm die stelt dat deze AFM groter dan of minstens gelijk aan nul moet zijn in het 
laatste jaar van het meerjarenplan (structureel evenwicht). 
 
In de nieuwe BBC-regels (BBC2020) zijn twee aanvullende indicatoren (geen normen) voorzien: 

- de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 
- het geconsolideerd financieel evenwicht 

 
1. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 

De berekeningswijze van de AFM gaat uit van een klassieke schuldfinanciering met leningen 
die op regelmatige tijdstippen worden afgelost. Bij sommige financieringsvormen wordt een 
belangrijk deel van de aflossing of de volledige terugbetaling van de lening pas op een 
moment ver in de toekomst voorzien, ná de periode van het meerjarenplan. Deze 
aflossingen komen nergens tot uiting in en hebben dus ook geen enkele invloed op de AFM 
van het huidige meerjarenplan. 
De AFM geeft dan eigenlijk een te rooskleurig beeld van de situatie. 
Daarom wordt de norm van het structureel evenwicht (AFM) aangevuld met een indicator 
die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze; nl. de gecorrigeerde AFM. 
Er moet een correctie gemaakt worden op de periodieke aflossingen door ook rekening te 
houden met de niet periodieke aflossingen van financiële schulden. 
Concreet betekent dit dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn volgens de reële 
financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis 
van de financiële schulden. 
De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8% van de totale (periodieke + niet-
periodieke) financiële schulden. 
Op deze manier wordt duidelijk wat het verschil is tussen wat effectief wordt afgelost en 
wat zou worden afgelost als alle financieringen op een traditionele wijze zouden gebeuren. 
 
De gecorrigeerde AFM voor stad en OCMW samen komt uit op 68.133,99 euro. 
 

2. het geconsolideerd financieel evenwicht (M2) 
De nieuwe BBC-regels (BBC 2020) bepalen dat de staat van het financieel evenwicht van het 
meerjarenplan van de gemeente en het OCMW ook dat van het autonoom gemeentebedrijf 
weergeeft. Het rapport toont ook het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale 
autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele 
“groep”. 
De financiële evenwichten op groepsniveau zijn geen afzonderlijke normen, maar worden in 
de beleidsrapporten van de moederbesturen getoond omdat zij verantwoordelijk zijn voor 
de financiële gezondheid van de hele groep, met inbegrip van de dochters. 
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Door het toevoegen van de positieve resultaten van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-
huis aan die van de stad en het OCMW wordt het totaal beschikbaar budgettair resultaat, de 
AFM en de gecorrigeerde AFM in elk jaar beter. 
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M2: Staat van het financieel evenwicht
2020-2025

Journaalnummers: 11552

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 10.553.684,63 12.367.653,20 12.378.475,17 13.657.703,43 12.828.913,59 16.058.115,96

a. Ontvangsten 165.956.296,09 168.212.942,98 171.487.667,28 173.610.807,41 175.947.169,54 179.945.615,33

b. Uitgaven 155.402.611,46 155.845.289,78 159.109.192,11 159.953.103,98 163.118.255,95 163.887.499,37

II. Investeringssaldo -61.754.076,93 -52.453.021,43 -25.791.475,22 -24.331.171,17 -19.197.285,86 -14.467.941,76

a. Ontvangsten 29.701.356,42 8.737.026,87 4.525.712,80 3.490.941,19 3.690.327,91 2.970.882,41

b. Uitgaven 91.455.433,35 61.190.048,30 30.317.188,02 27.822.112,36 22.887.613,77 17.438.824,17

III. Saldo exploitatie en investeringen -51.200.392,30 -40.085.368,23 -13.413.000,05 -10.673.467,74 -6.368.372,27 1.590.174,20

IV. Financieringssaldo 14.952.073,35 30.449.588,95 8.745.068,29 6.028.239,32 4.689.937,24 2.126.957,71

a. Ontvangsten 29.128.737,00 45.224.961,45 25.127.487,00 23.127.487,00 22.627.487,00 19.127.487,00

b. Uitgaven 14.176.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -36.248.318,95 -9.635.779,28 -4.667.931,76 -4.645.228,42 -1.678.435,03 3.717.131,91

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 58.322.689,69 22.074.370,74 12.438.591,46 7.770.659,70 3.125.431,28 1.446.996,25

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 22.074.370,74 12.438.591,46 7.770.659,70 3.125.431,28 1.446.996,25 5.164.128,16

VIII. Onbeschikbare gelden 946.733,50 1.065.485,50 1.184.237,50 1.302.989,50 1.421.741,50 1.540.493,50

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 21.127.637,24 11.373.105,96 6.586.422,20 1.822.441,78 25.254,75 3.623.634,66

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 10.553.684,63 12.367.653,20 12.378.475,17 13.657.703,43 12.828.913,59 16.058.115,96

II. Netto periodieke aflossingen 12.531.774,65 12.889.259,05 15.093.779,71 15.810.608,68 16.648.910,76 15.711.890,29

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 13.801.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

b. Periodieke terugvordering leningen 1.269.889,00 1.886.113,45 1.288.639,00 1.288.639,00 1.288.639,00 1.288.639,00

IV. Autofinancieringsmarge -1.978.090,02 -521.605,85 -2.715.304,54 -2.152.905,25 -3.819.997,17 346.225,67
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Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge -1.978.090,02 -521.605,85 -2.715.304,54 -2.152.905,25 -3.819.997,17 346.225,67

II. Correctie op de periodieke aflossingen 1.572.940,04 1.329.181,99 558.258,00 657.682,92 1.023.924,81 -278.091,68

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 13.801.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 12.228.723,61 13.446.190,51 15.824.160,71 16.441.564,76 16.913.624,95 17.278.620,97

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -405.149,98 807.576,14 -2.157.046,54 -1.495.222,33 -2.796.072,36 68.133,99

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 21.127.637,24 11.373.105,96 6.586.422,20 1.822.441,78 25.254,75 3.623.634,66

- AGB 'T BAU-HUIS 220.003,87 279.857,74 337.709,60 392.026,47 435.768,33 469.675,19

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 21.347.641,11 11.652.963,70 6.924.131,80 2.214.468,25 461.023,08 4.093.309,85

II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW -1.978.090,02 -521.605,85 -2.715.304,54 -2.152.905,25 -3.819.997,17 346.225,67

- AGB 'T BAU-HUIS 61.326,87 59.853,87 57.851,86 54.316,87 43.741,86 33.906,86

Totale Autofinancieringsmarge -1.916.763,15 -461.751,98 -2.657.452,68 -2.098.588,38 -3.776.255,31 380.132,53

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW -405.149,98 807.576,14 -2.157.046,54 -1.495.222,33 -2.796.072,36 68.133,99

- AGB 'T BAU-HUIS 47.729,66 50.310,35 52.410,64 53.027,14 46.653,39 41.070,03

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -357.420,32 857.886,49 -2.104.635,90 -1.442.195,19 -2.749.418,97 109.204,02
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3.2. Overzicht kredieten (M3): aanpassing 
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M3: Overzicht van de kredieten
2020-2025

Journaalnummers: 11552

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

2020 2021

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente

Exploitatie 118.511.125,90 145.859.478,92 117.902.795,00 147.363.611,80

Investeringen 53.120.433,35 17.969.967,42 58.042.498,30 7.457.122,87

Financiering 11.129.959,28 15.108.737,00 11.038.951,81 43.224.961,45

Leningen en leasings 10.754.959,28 15.000.000,00 11.038.951,81 42.500.000,00

Toegestane leningen en betalingsuitstel 375.000,00 108.737,00 0,00 724.961,45

- OCMW
Exploitatie 36.891.485,56 20.096.817,17 37.942.494,78 20.849.331,18

Investeringen 38.335.000,00 11.731.389,00 3.147.550,00 1.279.904,00

Financiering 3.046.704,37 14.020.000,00 3.736.420,69 2.000.000,00

Leningen en leasings 3.046.704,37 14.020.000,00 3.736.420,69 2.000.000,00
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3. Toelichting: aanpassing 
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3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel 
(T1): aanpassing 
 
 
In dit schema worden de uitgaven en ontvangsten geschikt volgens beleidsdomein. 
 
Met uitzondering van het beleidsdomein ‘Algemene financiering’ laat de wetgever ons vrij om 
de structuur van de beleidsdomeinen te kiezen en in te vullen, door koppeling van de 
beleidsvelden. De beleidsdomeinen bestaan uit beleidsvelden, waarvan de inhoud en het 
gebruik wel wettelijk is bepaald. Voor verdere detaillering kunnen we hier nog beleidsitems aan 
toevoegen, wat dan wel weer een vrije keuze is. 
 
Eerder dan te kiezen voor een relatie tussen de beleidsdomeinen en de organisatiestructuur, 
willen we via de beleidsdomeinen de relatie te leggen met de taakverdeling in het college van 
burgemeester en schepenen/vast bureau, omdat dit invulling geeft aan een informatiebehoefte 
van de raden. 
 
Deze relatie is voor het beleidsdomein ‘Algemene ondersteuning’ niet exclusief, omdat diverse 
schepenen hier een takenpakket hebben (communicatie, ICT, beleidsondersteuning, 
gebouwen…). 
 
Het overzicht van de beleidsindeling (domein-veld-item) is opgenomen in de 
documentatiebundel die bij het meerjarenplan hoort en te raadplegen is via https://www.sint-
niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten 
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020-2025

Journaalnummers: 11552

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

2020 2021 2022 2023 2024 2025
01. Algemene financiering

Exploitatie
Uitgaven 13.987.339,19 12.519.152,59 12.616.092,27 12.600.407,93 12.590.389,12 12.600.704,44

Ontvangsten 118.949.330,09 121.083.023,03 123.820.843,14 125.706.924,33 127.428.923,12 130.935.630,50

Saldo 104.961.990,90 108.563.870,44 111.204.750,87 113.106.516,40 114.838.534,00 118.334.926,06

Investeringen
Uitgaven 3.218.593,30 3.072.770,00 767.630,00 262.740,00 115.470,00 86.195,00

Ontvangsten 1.115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.103.093,30 -3.072.770,00 -767.630,00 -262.740,00 -115.470,00 -86.195,00

Financiering
Uitgaven 14.176.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

Ontvangsten 29.128.737,00 45.224.961,45 25.127.487,00 23.127.487,00 22.627.487,00 19.127.487,00

Saldo 14.952.073,35 30.449.588,95 8.745.068,29 6.028.239,32 4.689.937,24 2.126.957,71

02. Algemene ondersteuning
Exploitatie

Uitgaven 71.050.105,53 71.802.425,44 74.303.188,32 74.518.951,89 75.610.864,58 75.756.914,68

Ontvangsten 7.618.140,84 7.391.809,06 7.441.531,91 7.502.872,28 7.319.576,28 7.363.336,36

Saldo -63.431.964,69 -64.410.616,38 -66.861.656,41 -67.016.079,61 -68.291.288,30 -68.393.578,32

Investeringen
Uitgaven 24.391.318,09 26.908.188,44 9.831.840,00 5.526.778,00 4.792.858,00 2.553.679,00

Ontvangsten 2.573.040,46 1.136.300,00 516.300,00 328.430,00 179.372,00 16.300,00

Saldo -21.818.277,63 -25.771.888,44 -9.315.540,00 -5.198.348,00 -4.613.486,00 -2.537.379,00

Financiering
03. Jeugd en participatie

Exploitatie
Uitgaven 747.857,00 727.857,00 709.154,00 729.154,00 710.477,00 710.477,00

Ontvangsten 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Saldo -739.857,00 -719.857,00 -701.154,00 -721.154,00 -702.477,00 -702.477,00

Investeringen
Uitgaven 1.215.608,00 525.000,00 300.000,00 300.000,00 290.000,00 250.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.215.608,00 -525.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -290.000,00 -250.000,00

Financiering
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
04. Mobiliteit, openbaar domein en
stadsontwikkeling

Exploitatie
Uitgaven 11.176.153,57 11.314.622,17 11.141.664,83 11.277.027,50 11.422.394,17 11.461.538,83

Ontvangsten 1.608.852,96 1.475.651,89 1.475.651,89 1.475.651,89 1.475.651,89 1.475.651,89

Saldo -9.567.300,61 -9.838.970,28 -9.666.012,94 -9.801.375,61 -9.946.742,28 -9.985.886,94

Investeringen
Uitgaven 23.643.766,67 24.871.539,62 15.591.667,79 18.208.727,63 14.221.419,04 12.870.583,44

Ontvangsten 14.493.193,96 5.856.122,87 2.729.508,80 1.882.607,19 2.231.051,91 1.654.678,41

Saldo -9.150.572,71 -19.015.416,75 -12.862.158,99 -16.326.120,44 -11.990.367,13 -11.215.905,03

Financiering
05. Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en
landbouw

Exploitatie
Uitgaven 7.951.280,90 8.019.614,00 7.903.928,00 7.891.448,00 7.901.228,00 7.911.448,00

Ontvangsten 6.825.619,00 6.956.795,00 6.841.292,00 6.841.292,00 6.843.792,00 6.843.792,00

Saldo -1.125.661,90 -1.062.819,00 -1.062.636,00 -1.050.156,00 -1.057.436,00 -1.067.656,00

Investeringen
Uitgaven 2.771.249,02 1.369.616,74 486.616,73 553.116,73 355.616,73 285.616,73

Ontvangsten 0,00 84.700,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Saldo -2.771.249,02 -1.284.916,74 -486.616,73 -553.116,73 -355.616,73 -265.616,73

Financiering
06. Economie, evenementen en stadspromotie

Exploitatie
Uitgaven 1.999.811,65 2.863.949,00 2.637.799,00 2.695.299,00 2.632.799,00 2.545.299,00

Ontvangsten 288.070,00 283.950,00 220.200,00 220.200,00 220.200,00 220.200,00

Saldo -1.711.741,65 -2.579.999,00 -2.417.599,00 -2.475.099,00 -2.412.599,00 -2.325.099,00

Investeringen
Uitgaven 155.610,44 107.000,00 75.500,00 69.000,00 99.000,00 69.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -155.610,44 -107.000,00 -75.500,00 -69.000,00 -99.000,00 -69.000,00

Financiering
07. Veiligheid, internationale samenwerking
en erediensten

Exploitatie
Uitgaven 20.596.001,37 20.300.978,79 20.752.119,70 20.935.138,33 21.402.569,49 21.596.733,95

Ontvangsten 2.168.495,05 1.747.865,00 1.754.365,00 1.760.865,00 1.767.565,00 1.774.465,00

Saldo -18.427.506,32 -18.553.113,79 -18.997.754,70 -19.174.273,33 -19.635.004,49 -19.822.268,95

Investeringen
Uitgaven 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00

Financiering
08. Wonen, kinderopvang, opvoeding en
onderwijs

Exploitatie
Uitgaven 6.335.748,00 6.305.289,00 6.270.489,00 6.234.089,00 6.243.789,00 6.243.889,00

Ontvangsten 10.296.727,00 10.233.199,00 10.233.199,00 10.156.659,00 10.516.887,00 10.516.887,00

Saldo 3.960.979,00 3.927.910,00 3.962.710,00 3.922.570,00 4.273.098,00 4.272.998,00

Investeringen
Uitgaven 2.216.622,92 1.220.433,50 979.933,50 268.250,00 318.250,00 168.250,00

Ontvangsten 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.766.622,92 -1.220.433,50 -979.933,50 -268.250,00 -318.250,00 -168.250,00

Financiering
09. Sport

Exploitatie
Uitgaven 577.770,00 636.770,00 636.770,00 636.770,00 1.536.770,00 1.536.770,00

Ontvangsten 545.300,00 676.600,00 676.600,00 676.600,00 676.600,00 676.600,00

Saldo -32.470,00 39.830,00 39.830,00 39.830,00 -860.170,00 -860.170,00

Investeringen
Uitgaven 1.181.838,55 1.056.500,00 1.099.000,00 1.429.000,00 1.551.500,00 734.000,00

Ontvangsten 120.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.061.226,55 -1.056.500,00 -1.099.000,00 -1.429.000,00 -1.551.500,00 -734.000,00

Financiering
10. Welzijn, diversiteit en burgerzaken

Exploitatie
Uitgaven 20.031.662,05 20.533.556,79 21.302.411,99 21.763.743,33 22.396.400,59 22.852.649,47

Ontvangsten 17.099.911,15 17.886.200,00 18.546.134,34 18.961.892,91 19.390.124,25 19.831.202,58

Saldo -2.931.750,90 -2.647.356,79 -2.756.277,65 -2.801.850,42 -3.006.276,34 -3.021.446,89

Investeringen
Uitgaven 31.001.905,00 66.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

Ontvangsten 10.615.889,00 1.279.904,00 1.279.904,00 1.279.904,00 1.279.904,00 1.279.904,00

Saldo -20.386.016,00 1.213.404,00 1.252.404,00 1.252.404,00 1.252.404,00 1.252.404,00

Financiering
11. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en
natuur

Exploitatie
Uitgaven 948.882,20 821.075,00 835.575,00 671.075,00 670.575,00 671.075,00

Ontvangsten 547.850,00 469.850,00 469.850,00 299.850,00 299.850,00 299.850,00

Saldo -401.032,20 -351.225,00 -365.725,00 -371.225,00 -370.725,00 -371.225,00

Investeringen
Uitgaven 1.558.921,36 1.892.500,00 1.057.500,00 1.077.000,00 1.016.000,00 294.000,00
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ontvangsten 333.121,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.225.800,36 -1.512.500,00 -1.057.500,00 -1.077.000,00 -1.016.000,00 -294.000,00

Financiering
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3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch 
(T2): aanpassing 
 
In dit rapport, geconsolideerd voor stad en OCMW, worden de uitgaven en ontvangsten 
gerangschikt naar economische aard: 
 

• voor exploitatie gaat het bijvoorbeeld over uitgaven voor bezoldigingen, operationele 
kosten, subsidies… en ontvangsten uit belastingen. 

• voor investering gaat het bijvoorbeeld over uitgaven voor aanleg van wegen en 
oprichting van gebouwen… en ontvangsten uit verkoop van gebouwen. 

• voor financiering gaat het bijvoorbeeld over aangaan en vereffenen van leningen en 
schulden. 
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2020-2025

Journaalnummers: 11552

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele uitgaven 151.060.720,46 152.306.283,33 155.634.135,45 156.642.869,98 159.968.885,80 160.897.860,72

1. Goederen en diensten 21.325.109,63 20.570.512,31 19.789.310,44 19.549.210,43 20.362.110,14 20.298.345,62

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 73.031.544,37 74.474.041,97 77.194.993,56 77.542.909,13 78.795.423,84 78.850.631,94

a. Politiek personeel 1.228.360,89 1.243.360,89 1.261.186,83 1.261.186,83 1.279.362,18 1.279.362,18

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 29.715.087,11 31.242.362,09 33.521.154,30 34.056.747,54 34.667.307,92 35.231.007,15

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 29.045.579,55 28.855.664,87 29.287.454,42 29.102.201,76 29.714.710,41 29.210.529,38

d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 383.506,00 368.663,00 368.663,00 368.663,00 368.663,00 368.663,00

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 9.618.402,00 9.632.512,00 9.612.512,00 9.612.512,00 9.612.512,00 9.612.512,00

f. Andere personeelskosten 2.441.042,10 2.477.332,55 2.477.119,47 2.474.694,46 2.472.957,72 2.468.647,62

g. Pensioenen 599.566,72 654.146,57 666.903,54 666.903,54 679.910,61 679.910,61

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 15.192.104,92 15.793.299,66 16.575.254,15 17.061.585,49 17.562.506,73 18.078.455,61

4. Toegestane werkingssubsidies 40.378.766,54 41.015.234,39 41.621.382,30 42.035.969,93 42.795.650,09 43.217.232,55

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00

- aan welzijnsverenigingen 8.470.387,00 8.621.853,00 8.776.349,00 8.933.934,00 9.094.672,00 9.258.624,00

- aan andere OCMW-verenigingen 56.260,00 56.260,00 56.260,00 56.260,00 56.260,00 56.260,00

- aan de politiezone 13.672.645,84 13.672.645,84 13.946.098,76 13.946.098,76 14.225.020,73 14.225.020,73

- aan de hulpverleningszone 5.806.797,01 5.922.932,95 6.100.620,94 6.283.639,57 6.472.148,76 6.666.313,22

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 5.721.638,00 5.910.856,00 5.993.220,00 6.048.204,00 6.187.892,00 6.251.358,00

- aan besturen van de eredienst 159.473,47 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00

- aan andere begunstigden 6.390.065,22 6.379.186,60 6.297.333,60 6.316.333,60 6.308.156,60 6.308.156,60

5. Andere operationele uitgaven 1.133.195,00 453.195,00 453.195,00 453.195,00 453.195,00 453.195,00

B. Financiële uitgaven 4.341.891,00 3.539.006,45 3.475.056,66 3.310.234,00 3.149.370,15 2.989.638,65

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 4.314.337,00 3.511.452,45 3.447.502,66 3.282.680,00 3.121.816,15 2.962.084,65

- aan financiële instellingen 3.955.792,00 3.152.907,45 3.088.962,66 2.924.140,00 2.763.281,15 2.603.554,65

- aan andere entiteiten 358.545,00 358.545,00 358.540,00 358.540,00 358.535,00 358.530,00

2. Andere financiële uitgaven 27.554,00 27.554,00 27.554,00 27.554,00 27.554,00 27.554,00

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele ontvangsten 162.410.195,27 164.748.603,22 168.023.317,52 170.146.452,65 172.584.051,78 176.582.487,57

1. Ontvangsten uit de werking 9.670.482,40 10.038.443,89 10.044.943,89 10.051.443,89 10.058.143,89 10.065.043,89

2. Fiscale ontvangsten en boetes 64.937.859,90 66.062.154,19 67.051.131,14 67.133.089,35 67.094.912,03 68.679.723,84
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II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
a. Aanvullende belastingen 51.196.403,90 52.212.858,19 53.009.631,14 52.966.589,35 52.802.912,03 54.262.723,84

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 24.820.535,00 25.826.945,70 26.343.484,62 27.133.789,16 27.947.802,84 28.786.236,92

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 25.310.833,90 25.294.251,61 25.547.194,12 24.685.873,98 23.679.509,83 24.271.497,57

- Andere aanvullende belastingen 1.065.035,00 1.091.660,88 1.118.952,40 1.146.926,21 1.175.599,36 1.204.989,35

b. Andere belastingen en boetes 13.741.456,00 13.849.296,00 14.041.500,00 14.166.500,00 14.292.000,00 14.417.000,00

3. Werkingssubsidies 84.293.801,22 86.017.903,83 88.099.630,63 89.954.765,36 92.243.477,81 94.469.118,73

a. Algemene werkingssubsidies 51.763.608,90 53.330.315,91 55.005.797,57 56.791.421,39 58.320.269,89 60.136.860,75

- Gemeentefonds 46.737.390,25 48.282.838,76 49.881.671,92 51.535.789,90 53.247.203,01 55.019.088,58

- Andere algemene werkingssubsidies 5.026.218,65 5.047.477,15 5.124.125,65 5.255.631,49 5.073.066,88 5.117.772,17

- van de federale overheid 117.186,00 117.186,00 117.186,00 117.186,00 117.186,00 117.186,00

- van de Vlaamse overheid 3.895.472,65 3.916.731,15 3.993.379,65 4.124.885,49 3.942.320,88 3.987.026,17

- van het OCMW 985.000,00 985.000,00 985.000,00 985.000,00 985.000,00 985.000,00

- van andere entiteiten 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00

b. Specifieke werkingssubsidies 32.530.192,32 32.687.587,92 33.093.833,06 33.163.343,97 33.923.207,92 34.332.257,98

- van de federale overheid 13.105.289,55 13.545.960,15 14.155.769,29 14.539.949,05 14.935.654,18 15.343.230,49

- van de Vlaamse overheid 19.078.812,77 18.976.437,77 18.770.668,77 18.454.610,77 18.817.338,77 18.817.338,77

- van de provincie 88.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00

- van de gemeente 69.300,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00

- van andere entiteiten 188.340,00 70.440,00 72.645,00 74.034,15 75.464,97 76.938,72

4. Recuperatie individuele hulpverlening 1.102.867,00 1.148.505,25 1.196.425,45 1.226.615,11 1.257.710,50 1.289.738,77

5. Andere operationele ontvangsten 2.405.184,75 1.481.596,06 1.631.186,41 1.780.538,94 1.929.807,55 2.078.862,34

B. Financiële ontvangsten 3.546.100,82 3.464.339,76 3.464.349,76 3.464.354,76 3.363.117,76 3.363.127,76

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Exploitatiesaldo 10.553.684,63 12.367.653,20 12.378.475,17 13.657.703,43 12.828.913,59 16.058.115,96

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Investeringen in financiële vaste activa 2.626.350,30 220,00 230,00 240,00 250,00 195,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.406.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Andere financiële vaste activa 219.411,30 220,00 230,00 240,00 250,00 195,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 82.258.192,67 55.117.020,41 28.224.864,61 26.575.110,90 21.930.380,23 16.666.298,82

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 82.258.192,67 55.117.020,41 28.224.864,61 26.575.110,90 21.930.380,23 16.666.298,82

a. Terreinen en gebouwen 61.991.805,75 32.286.989,94 14.036.805,05 16.770.625,77 14.140.478,68 7.721.279,00

b. Wegen en andere infrastructuur 15.656.819,14 17.056.658,47 12.398.109,56 8.535.735,13 6.504.951,55 7.856.269,82

c. Roerende goederen 4.562.067,78 5.633.372,00 1.744.950,00 1.243.750,00 1.204.950,00 1.063.750,00

e. Erfgoed 47.500,00 140.000,00 45.000,00 25.000,00 80.000,00 25.000,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 840.812,10 965.000,00 375.000,00 292.000,00 242.000,00 70.000,00

D. Toegestane investeringssubsidies 5.730.078,28 5.107.807,89 1.717.093,41 954.761,46 714.983,54 702.330,35

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 72.774,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- aan welzijnsverenigingen 1.750.052,00 3.672.550,00 767.400,00 262.500,00 115.220,00 86.000,00
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I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- aan andere OCMW-verenigingen 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

- aan de politiezone 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

- aan besturen van de eredienst 2.150.936,02 98.616,74 98.616,73 98.616,73 98.616,73 98.616,73

- aan andere begunstigden 1.656.316,02 1.236.641,15 651.076,68 493.644,73 401.146,81 417.713,62

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B. Verkoop van materiële vaste activa 18.121.930,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.584.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 8.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 3.209.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Andere materiële vaste activa 6.537.678,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 6.537.678,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.579.425,81 8.737.026,87 4.525.712,80 3.490.941,19 3.690.327,91 2.970.882,41

- van de Vlaamse overheid 6.919.763,74 6.402.228,77 2.698.424,35 1.822.307,37 2.022.992,70 1.319.536,00

- van de provincie 1.343.431,00 215.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

- van andere entiteiten 3.316.231,07 2.119.798,10 1.627.288,45 1.468.633,82 1.467.335,21 1.451.346,41

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Investeringssaldo -61.754.076,93 -52.453.021,43 -25.791.475,22 -24.331.171,17 -19.197.285,86 -14.467.941,76

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo exploitatie en investeringen -51.200.392,30 -40.085.368,23 -13.413.000,05 -10.673.467,74 -6.368.372,27 1.590.174,20

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Vereffening van financiële schulden 13.801.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 13.801.663,65 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Toegestane leningen 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- aan andere begunstigden 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Aangaan van financiële schulden 29.020.000,00 44.500.000,00 25.000.000,00 23.000.000,00 22.500.000,00 19.000.000,00

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 29.020.000,00 44.500.000,00 25.000.000,00 23.000.000,00 22.500.000,00 19.000.000,00

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 108.737,00 724.961,45 127.487,00 127.487,00 127.487,00 127.487,00

1. Terugvordering van toegestane leningen 108.737,00 724.961,45 127.487,00 127.487,00 127.487,00 127.487,00

a. Periodieke terugvorderingen 108.737,00 724.961,45 127.487,00 127.487,00 127.487,00 127.487,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Financieringssaldo 14.952.073,35 30.449.588,95 8.745.068,29 6.028.239,32 4.689.937,24 2.126.957,71
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Budgettair resultaat van het boekjaar -36.248.318,95 -9.635.779,28 -4.667.931,76 -4.645.228,42 -1.678.435,03 3.717.131,91
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3.3. Overzicht investeringsprojecten per prioritair 
actieplan (T3): aanpassing 
 
In dit rapport worden de uitgaven en ontvangsten voor investeringen gerangschikt in 
investeringsproject. 
 
Per prioritair actieplan, en dat zijn alle actieplannen, is er een investeringsproject voorzien voor 
investeringsverrichtingen. Prioritaire actieplannen die enkel exploitatiekredieten bevatten, zijn 
uiteraard niet opgenomen in het hierna volgend rapport. 
 
Het investeringsproject is een nieuw element in het meerjarenplan 2020-2025 en niet te 
verwarren met de investeringsenveloppes uit het meerjarenplan 2014-2019. 
 
We geven hieronder ter informatie het verschil: 
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T3: Investeringsproject
2020-2025

Journaalnummers: 11552

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

AP01: Investeringen t.b.v. "Stad eigen gezicht geven door stadspromotie en communicatie aan te scherpen"
AP000001: 01. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00

c. Roerende goederen 245.000,00 245.000,00

AP02: Investeringen t.b.v."Sint-Nikl. verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen"
AP000003: 03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 337.500,00 0,00 337.500,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 337.500,00 0,00 337.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 337.500,00 0,00 337.500,00

c. Roerende goederen 337.500,00 337.500,00

AP03: Investeringen t.b.v. "Sterke evenementen organiseren en culturele en toeristische troeven uitspelen"
AP000003: 03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 256.286,90 0,00 256.286,90

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 256.286,90 0,00 256.286,90
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 256.286,90 0,00 256.286,90

b. Wegen en andere infrastructuur 6.500,00 6.500,00

c. Roerende goederen 187.286,90 187.286,90

e. Erfgoed 62.500,00 62.500,00
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AP05: Investeringen t.b.v. "Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt"
AP000005: 05. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00

a. Terreinen en gebouwen 48.000,00 48.000,00

AP06: Investeringen t.b.v. "Overlast en onveiligheid bestrijden"
AP000006: 06. Overlast en onveiligheid bestrijden

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

D. Toegestane investeringssubsidies 600.000,00 600.000,00

AP07: Investeringen t.b.v. "Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid"
AP000007: 07. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 483.000,00 0,00 483.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 483.000,00 0,00 483.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 483.000,00 0,00 483.000,00

b. Wegen en andere infrastructuur 483.000,00 483.000,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 66.000,00 66.000,00

AP11: Investeringen t.b.v. "Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken"
AP000011: 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 1.511.128,09 0,00 1.511.128,09

C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.511.128,09 1.511.128,09

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 310.000,00 310.000,00
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AP12: Investeringen t.b.v. "Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt"
AP000012: 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 10.988.261,89 0,00 10.988.261,89

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 10.988.261,89 0,00 10.988.261,89
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 10.988.261,89 0,00 10.988.261,89

a. Terreinen en gebouwen 10.988.261,89 10.988.261,89

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 8.065.697,61 0,00 8.065.697,61

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 6.109.178,61 0,00 6.109.178,61
2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 6.109.178,61 0,00 6.109.178,61

a. Onroerende goederen 6.109.178,61 6.109.178,61

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.956.519,00 1.956.519,00

AP13: Investeringen t.b.v. "Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen"
AP000013: 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00

D. Toegestane investeringssubsidies 240.000,00 240.000,00

AP14: Investeringen t.b.v. "Inzetten op toegankelijk groen"
AP000014: 14. Inzetten op toegankelijk groen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 3.685.000,00 0,00 3.685.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.685.000,00 0,00 3.685.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.685.000,00 0,00 3.685.000,00

a. Terreinen en gebouwen 3.500.000,00 3.500.000,00

b. Wegen en andere infrastructuur 185.000,00 185.000,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 132.900,00 0,00 132.900,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 132.900,00 132.900,00
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AP15: Investeringen t.b.v. "Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud"
AP000015: 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 10.020.645,48 0,00 10.020.645,48

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.406.939,00 0,00 2.406.939,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.406.939,00 2.406.939,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 7.613.706,48 0,00 7.613.706,48
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 7.613.706,48 0,00 7.613.706,48

a. Terreinen en gebouwen 1.015.648,63 1.015.648,63

b. Wegen en andere infrastructuur 6.352.057,85 6.352.057,85

c. Roerende goederen 246.000,00 246.000,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 3.479.473,00 0,00 3.479.473,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.209.252,00 0,00 3.209.252,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.209.252,00 0,00 3.209.252,00

b. Wegen en andere infrastructuur 3.209.252,00 3.209.252,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 270.221,00 270.221,00

AP16: Investeringen t.b.v. "Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien"
AP000016: 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 27.702.164,06 0,00 27.702.164,06

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 27.401.682,06 0,00 27.401.682,06
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 27.401.682,06 0,00 27.401.682,06

a. Terreinen en gebouwen 27.241.142,84 27.241.142,84

b. Wegen en andere infrastructuur 160.539,22 160.539,22

C. Investeringen in immateriële vaste activa 300.482,00 300.482,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 905.753,18 0,00 905.753,18

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 905.753,18 905.753,18

AP19: Investeringen t.b.v. "Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad"
AP000019: 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 9.472.288,05 0,00 9.472.288,05

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 9.319.938,05 0,00 9.319.938,05
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 9.319.938,05 0,00 9.319.938,05

a. Terreinen en gebouwen 172.200,00 172.200,00

b. Wegen en andere infrastructuur 9.005.853,89 9.005.853,89

c. Roerende goederen 141.884,16 141.884,16

C. Investeringen in immateriële vaste activa 152.350,00 152.350,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 2.273.431,00 0,00 2.273.431,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.273.431,00 2.273.431,00
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AP20: Investeringen t.b.v. "Verbindingen openbaar vervoer verbeteren"
AP000020: 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 699.597,11 0,00 699.597,11

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 699.597,11 0,00 699.597,11
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 699.597,11 0,00 699.597,11

b. Wegen en andere infrastructuur 699.597,11 699.597,11

AP21: Investeringen t.b.v. "Groene en deelmobiliteit actiever promoten"
AP000021: 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00

b. Wegen en andere infrastructuur 390.000,00 390.000,00

AP22: Investeringen t.b.v. "Circulatieplan gefaseerd invoeren"
AP000022: 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 768.330,53 0,00 768.330,53

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 751.895,70 0,00 751.895,70
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 751.895,70 0,00 751.895,70

b. Wegen en andere infrastructuur 751.895,70 751.895,70

C. Investeringen in immateriële vaste activa 16.434,83 16.434,83

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 15.000,00 15.000,00

AP23: Investeringen t.b.v. "Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden"
AP000023: 23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 3.331.709,69 0,00 3.331.709,69

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.181.709,69 0,00 3.181.709,69
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.181.709,69 0,00 3.181.709,69

b. Wegen en andere infrastructuur 3.181.709,69 3.181.709,69

C. Investeringen in immateriële vaste activa 150.000,00 150.000,00
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AP24: Investeringen t.b.v. "Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking"
AP000024: 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 4.375.041,14 0,00 4.375.041,14

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 4.165.041,14 0,00 4.165.041,14
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 4.165.041,14 0,00 4.165.041,14

a. Terreinen en gebouwen 459.411,64 459.411,64

b. Wegen en andere infrastructuur 348.506,14 348.506,14

c. Roerende goederen 3.357.123,36 3.357.123,36

D. Toegestane investeringssubsidies 210.000,00 210.000,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 263.872,00 0,00 263.872,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 263.872,00 263.872,00

AP25: Investeringen t.b.v. "Minder afval produceren"
AP000025: 25. Minder afval produceren

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 957.053,67 0,00 957.053,67

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 957.053,67 0,00 957.053,67
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 957.053,67 0,00 957.053,67

a. Terreinen en gebouwen 21.780,00 21.780,00

c. Roerende goederen 935.273,67 935.273,67

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 553.813,09 0,00 553.813,09

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 553.813,09 553.813,09
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AP26: Investeringen t.b.v. "Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken"
AP000026: 26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 67.475.844,00 0,00 67.475.844,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 67.175.844,00 0,00 67.175.844,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 67.175.844,00 0,00 67.175.844,00

a. Terreinen en gebouwen 66.915.844,00 66.915.844,00

c. Roerende goederen 260.000,00 260.000,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 200.000,00 200.000,00

D. Toegestane investeringssubsidies 100.000,00 100.000,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 18.633.909,00 0,00 18.633.909,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 8.803.500,00 0,00 8.803.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 8.375.000,00 0,00 8.375.000,00

a. Terreinen en gebouwen 8.375.000,00 8.375.000,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 428.500,00 0,00 428.500,00

a. Onroerende goederen 428.500,00 428.500,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 9.830.409,00 9.830.409,00

AP27: Investeringen t.b.v. "Actief meewerken aan een integraal waterbeleid"
AP000027: 27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 48.414.936,53 0,00 48.414.936,53

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 46.443.884,07 0,00 46.443.884,07
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 46.443.884,07 0,00 46.443.884,07

b. Wegen en andere infrastructuur 46.443.884,07 46.443.884,07

C. Investeringen in immateriële vaste activa 120.000,00 120.000,00

D. Toegestane investeringssubsidies 1.851.052,46 1.851.052,46

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 14.450.485,26 0,00 14.450.485,26

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 14.450.485,26 14.450.485,26

AP28: Investeringen t.b.v. "Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden"
AP000028: 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.951.851,84 0,00 2.951.851,84

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.951.851,84 0,00 2.951.851,84
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.951.851,84 0,00 2.951.851,84

a. Terreinen en gebouwen 2.893.739,25 2.893.739,25

c. Roerende goederen 58.112,59 58.112,59

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 925.202,00 0,00 925.202,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 925.202,00 925.202,00
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AP29: Investeringen t.b.v. "Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties"
AP000029: 29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.557.952,00 0,00 2.557.952,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.499.367,00 0,00 1.499.367,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.499.367,00 0,00 1.499.367,00

a. Terreinen en gebouwen 1.499.367,00 1.499.367,00

D. Toegestane investeringssubsidies 1.058.585,00 1.058.585,00

AP30: Investeringen t.b.v. "Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen"
AP000030: 30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.128.584,09 0,00 2.128.584,09

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.128.584,09 0,00 2.128.584,09
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.128.584,09 0,00 2.128.584,09

a. Terreinen en gebouwen 2.075.000,00 2.075.000,00

c. Roerende goederen 53.584,09 53.584,09

AP31: Investeringen t.b.v. "Werken aan gelijke onderwijskansen"
AP000031: 31. Werken aan gelijke onderwijskansen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 3.613.043,94 0,00 3.613.043,94

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.613.043,94 0,00 3.613.043,94
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 3.613.043,94 0,00 3.613.043,94

a. Terreinen en gebouwen 3.541.043,95 3.541.043,95

c. Roerende goederen 71.999,99 71.999,99

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 514.094,46 0,00 514.094,46

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 514.094,46 514.094,46
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AP32: Investeringen t.b.v. "Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen"
AP000032: 32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.322.937,00 0,00 2.322.937,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.262.937,00 0,00 2.262.937,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 2.262.937,00 0,00 2.262.937,00

a. Terreinen en gebouwen 2.262.937,00 2.262.937,00

D. Toegestane investeringssubsidies 60.000,00 60.000,00

AP33: Investeringen t.b.v. "Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid"
AP000033: 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

c. Roerende goederen 110.000,00 110.000,00

AP34: Investeringen t.b.v. "Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen"
AP000034: 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 31.971,23 0,00 31.971,23

C. Investeringen in immateriële vaste activa 31.971,23 31.971,23

AP35: Investeringen t.b.v. "Samenwerken voor werk"
AP000035: 35. Samenwerken voor werk

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 236.578,07 0,00 236.578,07

C. Investeringen in immateriële vaste activa 236.578,07 236.578,07
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AP37: Investeringen t.b.v. "Landbouw en korte keten stimuleren"
AP000037: 37. Landbouw en korte keten stimuleren

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

a. Terreinen en gebouwen 50.000,00 50.000,00

AP38: Investeringen t.b.v. "Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen"
AP000038: 38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00

c. Roerende goederen 42.500,00 42.500,00

AP39: Investeringen t.b.v. "Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden"
AP000039: 39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 7.614.648,49 0,00 7.614.648,49

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 7.491.874,25 0,00 7.491.874,25
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 7.491.874,25 0,00 7.491.874,25

a. Terreinen en gebouwen 5.689.087,12 5.689.087,12

c. Roerende goederen 1.617.787,13 1.617.787,13

e. Erfgoed 185.000,00 185.000,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 50.000,00 50.000,00

D. Toegestane investeringssubsidies 72.774,24 72.774,24

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 2.308.205,00 0,00 2.308.205,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.308.205,00 2.308.205,00
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AP40: Investeringen t.b.v. "Sportinfrastructuur verder ontwikkelen"
AP000041: 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 8.082.968,74 0,00 8.082.968,74

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 7.387.482,19 0,00 7.387.482,19
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 7.387.482,19 0,00 7.387.482,19

a. Terreinen en gebouwen 7.180.525,62 7.180.525,62

c. Roerende goederen 206.956,57 206.956,57

D. Toegestane investeringssubsidies 695.486,55 695.486,55

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 120.612,00 0,00 120.612,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 120.612,00 120.612,00

AP41: Investeringen t.b.v. "Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien"
AP000041: 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.580.608,00 0,00 2.580.608,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 780.608,00 0,00 780.608,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 780.608,00 0,00 780.608,00

a. Terreinen en gebouwen 780.608,00 780.608,00

D. Toegestane investeringssubsidies 1.800.000,00 1.800.000,00

AP43: Investeringen t.b.v. "Efficiënt besturen en investeren"
AP000043: 43. Efficiënt besturen en investeren

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 9.326.806,76 0,00 9.326.806,76

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 220.546,30 0,00 220.546,30
4. Andere financiële vaste activa 220.546,30 220.546,30

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 851.235,90 0,00 851.235,90
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 851.235,90 0,00 851.235,90

a. Terreinen en gebouwen 200.000,00 200.000,00

c. Roerende goederen 536.235,90 536.235,90

e. Erfgoed 115.000,00 115.000,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 15.867,88 15.867,88

D. Toegestane investeringssubsidies 8.239.156,68 8.239.156,68
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AP45: Investeringen t.b.v. "Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen"
AP000045: 45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

c. Roerende goederen 90.000,00 90.000,00

AP46: Investeringen t.b.v. "Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen"
AP000046: 46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 11.897.717,00 0,00 11.897.717,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 11.897.717,00 0,00 11.897.717,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 11.897.717,00 0,00 11.897.717,00

a. Terreinen en gebouwen 10.413.387,25 10.413.387,25

c. Roerende goederen 1.484.329,75 1.484.329,75

AP47: Investeringen t.b.v. "Samen een slimme stad uitbouwen"
AP000047: 47. Samen een slimme stad uitbouwen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 5.471.265,67 0,00 5.471.265,67

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 5.471.265,67 0,00 5.471.265,67
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 5.471.265,67 0,00 5.471.265,67

c. Roerende goederen 5.471.265,67 5.471.265,67

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 97.800,00 0,00 97.800,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 97.800,00 97.800,00
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3.4. Evolutie financiële schulden (T4) 
 
Hierna wordt het schema T4 geconsolideerd voor de stad en het OCMW getoond. 
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2020-2025

Journaalnummers: 11552

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur: Johan Verhulst

Financieel directeur: Bart Foubert

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lange termijn 154.273.699,53 182.391.280,82 190.292.033,14 195.354.483,38 200.853.955,09 219.853.954,09

1. Financiële schulden op 1 januari 140.029.072,03 154.273.699,53 182.391.280,82 190.292.033,14 195.354.483,38 200.853.954,09

2. Nieuwe leningen 29.020.000,00 44.500.000,00 25.000.000,00 23.000.000,00 22.500.000,00 19.000.000,00

4. Overboekingen -14.775.372,50 -16.382.418,71 -17.099.247,68 -17.937.549,76 -17.000.529,29

5. Andere mutaties 1,00

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

14.305.065,55 15.912.111,76 16.628.940,73 17.467.242,81 16.530.222,34 -470.306,95

1. Financiële schulden op 1 januari 13.331.356,70 14.305.065,55 15.912.111,76 16.628.940,73 17.467.242,81 16.530.222,34

2. Aflossingen -13.801.663,65 -14.775.372,50 -16.382.418,71 -17.099.247,68 -17.937.549,76 -17.000.529,29

3. Overboekingen 14.775.372,50 16.382.418,71 17.099.247,68 17.937.549,76 17.000.529,29

Totaal financiële schulden 168.578.765,08 198.303.392,58 206.920.973,87 212.821.726,19 217.384.177,43 219.383.647,14

MEERJARENPLAN HERZIENING 2020 : Evolutie van de financiële schulden 2020-2025

Stad en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192) 105 / 118



 

  

106 / 118



 

3.5. Financiële risico’s 
 
Ons bestuur loopt in het algemeen dezelfde risico’s als de andere Vlaamse gemeentebesturen. 
Deze risico’s zijn voldoende gekend en beschreven door de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten en door de studies van Belfius. Ook de algemene pers rapporteert regelmatig over 
de problemen en risico’s van de Vlaamse gemeentebesturen. Dit onderwerp werd ook 
opgenomen en beschreven in de omgevingsanalyse die de basis vormde voor het uitwerken van 
de meerjarenplanning. 
 
In dit hoofdstuk wordt gewezen op de risico’s die een belangrijke impact kunnen hebben op de 
financiële situatie van het bestuur - zowel voor stad als voor OCMW - als ze zich zouden 
voltrekken.  
 
Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van: 

• de concrete financiële risico’s die we lopen 
• de omvang (bedrag, impact, budgettair gevolg) als het risico zich voltrekt 
• de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken om het risico geheel of 

gedeeltelijk af te dekken 
 

Risico’s inzake het schuldbeheer 

Zowel de stad als het OCMW hebben op te nemen leningen ingeschreven. De tussenkomst in 
het tekort van het OCMW zal worden betaald in functie van de werkelijke behoefte . Op die manier 
wordt getracht de thesaurie van beide entiteiten in grote mate te rationaliseren door de 
behoeften en overschotten met elkaar te verrekenen. 
 
Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico’s: 
 

• het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-
omgeving. 
Bij een lokaal bestuur situeert het renterisico zich hoofdzakelijk bij de aangegane 
leningen en meer in het bijzonder bij leningen die geen vaste rentevoet hebben. Dit 
laatste type van leningen draagt het risico met zich mee dat een renteopstoot de 
jaarlijkse leningslasten kan verzwaren op herzieningsdatum. 
De verhouding, voor stad en OCMW samen, van de leningen (uitgedrukt in resterend 
schuldsaldo) die geen rentevoetherziening meer kennen tot hun eindvervaldag bedraagt 
momenteel 75 %. Dit betekent dat het renterisico wordt beperkt tot iets meer dan een 
vierde van het uitstaande leningensaldo. 
Leningen met variabele rentevoet hebben doorgaans ook een lagere intrestvoet. 
Er wordt aan actief schuldbeheer gedaan met het oog op een gediversifieerde 
schuldportefeuille.  
 

• het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en 
certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving 
 

• liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden 
in de markt 

107 / 118



 

• kredietrisico: het risico dat de tegenpartij (de bank) van een krediet in faling gaat 

 
Maatregelen:  
 

• de op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een 
gemiddelde looptijd van 20 jaar. De schommelingen van de lange termijn rente zijn 
onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten. 

• het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de 
kredietportefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele 
besparingen te komen, of minder risico’s in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste 
rentevoet voor een langere looptijd te nemen.  

• een stijging zou een mogelijk risico kunnen zijn. Het bestuur heeft getracht hiermee 
rekening te houden door de herzieningstermijn van de leningen te spreiden en een deel 
van de uitstaande schuld te koppelen aan een vaste rentevoet.  

• het grootste deel van de leningen is met een vaste rentvoet.  

• De op te nemen leningen worden berekend in functie van de realisatiegraad van de 
investeringen. 

 
Een gespreide opname van nieuwe leningen moet – naast actief schuldbeheer – zorgen voor 
een verdere spreiding van het renterisico. 
 

Risico’s inzake het thesauriebeheer: 

• de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd 
• de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd 
• de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd 

 
Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het kredietrisico ofwel het risico 
dat de tegenpartij bij wie de stad en OCMW de gelden belegd heeft, niet meer aan zijn 
verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen, moet gestreefd worden 
naar een diversificatie tussen de banken. 
 
De stad houdt rekeningen aan bij diverse financiële instellingen. De spreiding van middelen is 
een indekking van een bepaald risico. 
Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. 
De kapitaalsgarantie is een minimale eis. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om het risico te spreiden door een inleg te doen bij verscheidene  
bankinstellingen.  
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Risico’s inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten 

• de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de 
impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing) 

• de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers 
• de impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting 
• de wanbetaling van belastingen en retributies 

 
Dit risico ligt voornamelijk in de grote schommelingen in de inning van de aanvullende 
personenbelasting die de belangrijkste inkomensbron is van de stad. De geraamde negatieve 
impact van de federale tax shift op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is 
voorzien in het meerjarenplan. 
Ook de minderontvangst vanaf 2023 van de aanvullende personenbelasting ten gevolge van de 
vermindering met 1% APB in 2022 is voorzien in het meerjarenplan. Ingevolge de corona-crisis 
worden de belastbare inkomsten voor 2020 (ondanks de indexsprong per 1/4/2020) 0,5% lager 
ingeschat i.p.v. een stijging met 2,5%.  Ingevolge het feit dat de inkohieringen over 2 jaren 
worden verspreid passen we het stijgingspercentage in 2021 en 2022 aan naar 1% (i.p.v. 2,5%).  
 
Het stijgingspercentage voor de ontvangsten uit de onroerende voorheffing worden in 2021 en 
2022 van 3% naar 2% verminderd ten gevolge van de financiële crisis/corona-crisis. 
 
Bij de evolutie van het gemeentefonds houden we rekening met een voorziene stijging van 
3,5%. 

Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve 
impact op de autofinancieringsmarge. 

N.a.v. de opmaak van de jaarrekening 2019 werden de exploitatieontvangsten 
geactualiseerd/aangepast. 

 

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven: 

• de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de 
impact op de verschillende soorten uitgaven) 

• de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het 
personeelsbestand 

• de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie 
• de gevolgen van nieuwe dienstverlening 

 
Het blijft moeilijk voorspelbaar wat de impact is van de investeringen (nieuwe projecten) op de 
exploitatie-uitgaven. 
 
Ook de evolutie van energiekosten vraagt om bijkomende investeringen in energiebesparende 
maatregelen. 
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Lokale besturen moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun 
statutairen. De evolutie van de percentages werkgeversbijdragen is onzeker. De financiering 
wordt steeds moeilijker waardoor er algemene maatregelen genomen worden door de federale 
overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde 
ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar 
betaalt. Dit wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd. 
Er wordt gewerkt aan een afbouw van de statutaire tewerkstelling binnen de stad/OCMW tot 
een verhouding van 50/50 tussen contractuelen en statutairen. 
Er wordt tegelijkertijd ook een aanvullend systeem gebruikt waarbij extra werkgeversbijdragen 
worden betaald voor de opbouw van een tweede pensioenpijler voor contractuele  
personeelsleden.  
Er wordt een tussenkomst van 50% van de Vlaamse Regering voorzien. 
 
N.a.v. de opmaak van de jaarrekening 2019 werden de exploitatie-uitgaven 
geactualiseerd/aangepast. 

 

Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten: 

• borgstellingen 
• subsidiebeloften 
• toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling) 
• langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten 

 
 
Het risico in verband met de verstrekte waarborgen 

De stad verstrekte volgende waarborgen:  
• gewaarborgde lening OCMW Sint-Niklaas (Belfius): 293.357,20 EUR 
• gewaarborgde lening VVSG (Belfius): 317.419,54 EUR  
• gewaarborgde lening AZ Waasland (Belfius en BNP Paribas): 22.031.330,51 EUR 
• gewaarborgde lening AGB ’t Bau-huis (Belfius): 920.000,00 EUR 

 

Het OCMW verstrekte volgende waarborgen: 

• gewaarborgde lening Den Azalee (BNP Paribas Fortis): 406.069,58  EUR 

Middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om het risico in verband met de 
verstrekte stadswaarborgen te dekken 

Het risico in verband met de gewaarborgde lening van het OCMW Sint-Niklaas is onder controle, 
gezien de nauwe banden tussen stad, OCMW en het AZ Waasland, het verplichte financieel 
evenwicht van het OCMW en de decretale toezichtmogelijkheden waarover de stad beschikt. 

Het risico in verband met de gewaarborgde lening van het AGB ‘t Bauhuis is onder controle, 
aangezien het AGB een volledig zuiver gemeentelijke autonoom gemeentebedrijf is. 

 
Het risico in verband met de renteloze leningen 
Zie bijlage voor de door de stad verstrekte, al dan niet renteloze, leningen.  
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Middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om het risico in verband met de 
renteloze leningen te dekken 
 
Het risico in verband met de verstrekte, al dan niet renteloze leningen, is onder controle gelet 
op het feit dat er bij afsluiten van deze leningen telkens een hypothecair mandaat op een 
onroerend goed gevestigd werd. Meer info over de renteloze leningen vindt u in bijlage. 
 

Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen 

• politiezones 
• hulpverleningszones 
• verzelfstandigde entiteiten (AGB’s, OCMW-verenigingen, …) 
• intergemeentelijke samenwerkingen 

 
Het stadsbestuur heeft een aantal partnerbesturen aan dewelke een belangrijke dotatie betaald 
wordt. Het is dan ook van belang om de financiële evolutie van deze partnerbesturen op te 
volgen. Om ons hierin bij te staan werd hiervoor een financieel adviseur aangesteld. 

Middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om het risico in verband met de 
stadsdotaties aan de partnerbesturen te dekken 
 
Het risico in verband met de stadsdotaties aan de partnerbesturen wordt afgedekt door 
versterkt overleg tussen de stad en de partnerbesturen. Bij de invoering van de Beleids- en 
Beheerscyclus was er overleg met het OCMW en werd er samengewerkt met het autonoom 
gemeentebedrijf. De omgevingsanalyse werd gemaakt in samenwerking met 
vertegenwoordigers van: 

• de stad 
• het OCMW 
• de Politiezone 
• het Autonoom Gemeentebedrijf ’t Bau-huis 
• EVA-vzw Sint-Niklase Sport-, Spel- en recreatiecentra  
• EVA-vzw Centrummanagement  
• EVA-vzw ACCSI 
• EVA-vzw JOS 

 
Er is ook periodiek gestructureerd overleg met het Centraal Kerkbestuur. Ook voor het opstellen 
van de meerjarenplanning was er uitgebreid overleg met alle partnerbesturen en werd er 
getracht om de doelstellingen en de financiële planningen op elkaar af te stemmen. De 
zonevorming van de brandweer is van start gegaan vanaf 1 januari 2015. Vanaf dezelfde datum 
werd het recreatiedomein De Ster overgedragen aan de provincie Oost-Vlaanderen. 
Vanaf 1 januari 2019 is er de oprichting van het Zorgpunt Waasland : een samenwerking tussen 
de OCMW-besturen van Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke en Sint-Niklaas voor wat betreft de 
“zorg” (rust- & verzorgingstehuizen, dienstencentra, thuishulp, …). 
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Andere risico’s: 

• juridische geschillen; 
• inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen. 

 

Juridisch risico 

Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico.  

Liquiditeitsrisico 

De exploitatieontvangsten zijn strikt gebudgetteerd en de inschatting van het gecumuleerd 
budgettair resultaat is erg voorzichtig gebeurd, maar toch blijft het beschikbaar budgettair 
resultaat erg ruim. Het liquiditeitsrisico is bijgevolg beperkt, maar de snelheid van uitvoering 
van de (grote) investeringsdossiers is bepalend voor de liquiditeitspositie van de stad. 

Debiteurenrisico 

Gezien de meeste debiteuren voornamelijk schuldenaar zijn van kleine bedragen is het risico op 
grote oninbaarstellingen klein. Het is echter wel mogelijk dat een deel van de vorderingen niet 
geïnd kan worden om sociale redenen, nl. omwille van collectieve schuldenregeling. Het is 
moeilijk om vooraf in te schatten hoeveel er op de uitgavenpost voor “minderwaarden op 
operationele vorderingen” moet worden gebudgetteerd. 

 
Middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om de algemene financiële risico’s 
te dekken 
 
De algemene financiële risico’s worden permanent opgevolgd door de beleids- en 
beheersorganen van de stad. Het algemeen financieel risico wordt afgedekt door de 
strategische planning waarin voldoende maatregelen verwerkt zijn om de vereiste evenwichten 
volgens de Beleids- en Beheerscyclus te bereiken (structureel evenwicht in de exploitatie, 
beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge volgens schema M2). De 
stadsadministratie werkt permanent verder aan het verbeteren van het systeem van interne 
controle en aan het opzetten van een systeem van beheerscontrole. Het algemeen financieel 
risico zal beheerd worden door het verder voeren van een ‘getrouwe boekhouding’ en het 
correct opstellen van de beleidsdocumenten (meerjarenplan, bijsturingen van het 
meerjarenplan, jaarrekeningen). 
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3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties 
 
We beschrijven hier de belangrijkste uitgangspunten en hypotheses die gebruikt zijn bij de 
opmaak van de ramingen van het meerjarenplan. 
 
1. BBC Architectuur 
 
De hervorming van de BBC-wetgeving had onder andere tot doel om te zorgen voor meer 
vereenvoudiging en betere toegankelijkheid, met minder rapporten die voortaan altijd 
gestructureerd worden volgens het strategische kader. Dit neemt niet weg dat BBC een 
ingewikkeld gegeven blijft. Onze eigen evaluatie van de meerjarenplanning 2014-2019 heeft 
geleerd dat ook de eigen keuzes de complexiteit bepalen. 
 
De technische kant van de meerjarenplanning 2020-2025 is dan ook het resultaat van een 
rationalisering in het aantal beleidsdoelstellingen, aantal actieplannen, aantal acties en 
ramingen, aantal beleidsdomeinen en -items en aantal rekeningnummers. Hierdoor slagen we 
erin om, zonder afbreuk te doen aan het informatiegehalte, in de meerjarenplanning 2020-2025 
voor stad en OCMW ‘slechts’ 1.313 ramingen op te nemen (1.164 stad en 149 OCMW). Dit is 
ongeveer één vierde minder: het budget 2019 voor de stad alleen al bestaat uit 1.667 ramingen 
en voor het OCMW uit 175 ramingen. 
 
De drie fundamentele elementen in de BBC architectuur zijn en blijven: 

• beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (strategische doelstellingenboom) 
• indeling van beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems 
• algemeen rekeningstelsel 

De ramingen van ontvangsten en uitgaven die aan acties vasthangen worden opgebouwd door 
een combinatie van een beleidsdomein, -veld, -item en algemeen rekeningnummer, ook wel 
budgetcode genoemd.   
 
Strategische indeling: doelstellingen, actieplannen en acties 
We behouden de structuur bestaande uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en 
stemmen die volledig af op het beleidsprogramma. 
Het beleidsprogramma 2019-2024 bevat de hefbomen waarmee het bestuur en de administratie 
aan de slag is gegaan. Na een breed participatietraject wordt het beleidsprogramma vertaald in 
het financieel meerjarenplan 2020-2025. 
Uit het bestuursakkoord van 16 oktober 2018 vloeiden 10 beleidsdoelstellingen voort. Het 
beleidsprogramma bevat 50 actieplannen. Bij het opstellen ervan waren de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2015) de leidraad. De stad onderschreef 
deze reeds in 2017. Een groot deel van het bestaande beleid wordt gewoon verder gezet. 
We rapporteren in de wettelijke schema’s tot op het niveau van het actieplan. 
 
Beleidsindeling: beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems 
Ten opzichte van de meerjarenplanning 2014-2019 is de beleidsindeling vereenvoudigd, 
doordat er enkel nog beleidsitems zijn voorzien wanneer deze detailinformatie nodig is om 
bepaalde boekhoudkundige analyses te maken. De keuze voor de beleidsdomeinen wordt 
verduidelijkt bij het rapport T1. De beleidsvelden zijn door Vlaanderen vastgelegd en omvatten 
verplicht meer detaillering voor de jeugd en sport in vergelijking met 2014-2019. 
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De basis voor deze indeling ligt in het genormaliseerd stelsel van beleidsvelden dat bij 
ministerieel besluit is vastgelegd.  
Deze beleidsvelden worden gegroepeerd in domeinen en uitgesplitst in beleidsitems volgens de 
informatiebehoeften van onze organisatie. 
Het groeperen in beleidsdomeinen is van minder belang omdat de rapportering in het 
meerjarenplan en de jaarrekening niet meer is opgebouwd vanuit deze domeinen en omdat er 
ook geen kredietbewaking meer aan verbonden is.  
Elk beleidsdomein valt samen met de bevoegdheid van een mandataris. Voor het domein 
“algemene ondersteuning” zijn er meerdere mandatarissen bevoegd. 
01. Algemene financiering 

02. Algemene ondersteuning 

03. Jeugd en participatie 

04. Mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling 

05. Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw 

06. Economie, evenementen en stadspromotie 

07. Veiligheid, internationale samenwerking en erediensten 

08. Wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs 

09. Sport 

10. Welzijn, diversiteit en burgerzaken 

11. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur  
Algemeen rekeningstelsel (ARK) 
De BBC-wetgeving legt voor het rekeningenstelsel een minimum op dat elk bestuur verder kan 
onderverdelen. De bestaande rekeningstelsels voor stad en OCMW werden geïntegreerd en 
vereenvoudigd waar mogelijk. 
Na evaluatie van de basiselementen van BBC 2014, met toepassing van door het DLB opgelegde 
Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) en in functie van de synergie-oefening met het 
OCMW, werden de algemene rekeningnummers van stad, OCMW en AGB naast elkaar gelegd. Er 
werden rekeningen geschrapt, toegevoegd en samengevoegd. Aan de hand van een 
conversietabel BBC 2014 naar BBC 2020 kunnen alle saldi van de oude algemene rekeningen 
opnieuw worden samengesteld op de nieuwe rekeningen. De meeste algemene rekeningen 
blijven echter ongewijzigd. Het continuïteitsprincipe is bij de conversie dus gerespecteerd. Het 
totaal bedrag van de beginbalans van BBC 2020 stemt volledig overeen met de eindbalans van 
BBC 2014.  
 
In het DLB zijn de integratie van stad en OCMW voorzien waardoor er gemeenschappelijke 
beleidsrapporten worden opgemaakt. Dit betekent o.a. één meerjarenplan en één financieel 
evenwicht voor beide besturen waarin gedeelde beleidsdoelstellingen worden opgenomen. Enkel 
op het niveau van de achterliggende kredieten wordt wel nog onderscheid gemaakt tussen de 
beide rechtspersonen, die elk hun verbintenissen aangaan. 
 
Er wordt geen apart budget meer afgeleid uit het meerjarenplan: de ramingen van het eerste jaar 
in het meerjarenplan vormen de beschikbare kredieten. 
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2. Gehanteerde parameters opmaak meerjarenplan 2020-2025 
Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd uitgegaan van bepaalde grondslagen 
en/of parameters afhankelijk van het onderdeel. 
• Algemeen: 

Het nieuwe meerjarenplan voor stad en OCMW werd volledig opnieuw opgemaakt in de 
software waardoor de structuur ervan kon worden vereenvoudigd en het geheel 
overzichtelijker en beheersbaarder wordt.  
De basis van de opmaak waren de ramingen uit het meerjarenplan 2019-2021, aangevuld 
met de ramingen van de nieuwe voorstellen.  
De bedragen uit de meerjarenplannen 2019-2020-2021 zijn doorgetrokken, rekening 
houdend met de budgetwijziging 2019 en aanpassing meerjarenplan 2020-2021 van juni 
2019 voor de stad. Eenmalige projecten zijn uiteraard niet doorgetrokken. Nieuwe vragen 
voor investering en exploitatie werden hieraan toegevoegd. 
Er werden eerst ramingen voor reguliere uitgaven samen gezet onder een zelfde actie 
(budgetneutraal) en later werden ook bestaande en nieuwe ramingen samengevoegd daar 
waar het mogelijk was. Af en toe werden ramingen ook opgesplitst uit het oogpunt van het 
verkrijgen van nuttige informatie. 
Ook de ontvangsten werden kritisch bekeken: is er bijvoorbeeld een aanpassing nodig van 
het bedrag? 
Stad en OCMW zijn aparte organisaties die wel het BBC-kader delen maar met een aparte 
registratie van hun kredieten, weliswaar in dezelfde software. Het uitgangspunt was dat de 
kredieten die vanuit wettelijk oogpunt bij het OCMW moeten geregistreerd worden in de 
meerjarenplanning OCMW komen, de overige kredieten bij de stad. 

  
• Personeel: uitgaven en bijhorende subsidies 

Het personeelsbudget is geactualiseerd rekening houdend met de volgende factoren: 
o het huidige personeelsbestand 
o er is een aanpassing van de index voorzien op: 

✓ 1 maart 2020 
✓ 1 januari 2022 
✓ 1 januari 2024 

o omdat er vanaf 2022 nog geen beslissing is genomen over het verderzetten van de 
korting op de patronale pensioenbijdrage,  werd vanaf 2022 de patronale 
pensioenbijdrage zonder korting voorzien. 

o de zichtwaarde van de maaltijdcheques blijft behouden op 8 euro waarvan 6,91 
euro ten laste van het bestuur 

o ook de andere voordelen voor het personeel (zoals fietsvergoeding) worden 
voorzien 

o de raming van de responsabiliseringsbijdrage naar aanleiding van de VVSG-studies 
wordt voorzien evenals een tussenkomst van 50% van de Vlaamse Regering 

o er werd krediet voorzien voor de vervanging van gepensioneerden (rekening 
houdend met de voorziene personeelsnorm van de welbepaalde dienst in de 
formatie) en om de invulling van de nieuwe formatie per cluster verder gefaseerd 
uit te voeren 

o voor de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden wordt 3% op de 
bruto wedden bijgedragen voor het aanvullend pensioen 

o sociale maribel toelagen en subsidies VIA-akkoord zijn behouden in het 
meerjarenplan zowel voor stad als OCMW 

o de gesco subsidies blijven behouden als specifieke subsidie  
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• Werkingsuitgaven 
o Er werden geen indexeringen toegepast op reguliere werkingsuitgaven 
o Zie ook punt algemeen 
o Financiële implicaties corona 

 
• Werkingstoelagen 

o Politiezone: 2% in 2020, 2022 en 2024 
o Zorgpunt: elk jaar 2%  
o Hulpverleningszone: 3% in 2020, 2022 en 2024 / 2% in 2021, 2023 en 2025 

 
• Subsidie uitgaven 

o Er is via het algemeen rekeningnummer een opsplitsing gemaakt volgens de aard 
van de subsidies (zowel voor de exploitatie als voor de investeringen): 
✓ Nominatieve subsidies 
✓ Subsidies op basis van een samenwerkingsovereenkomst 
✓ Subsidies op basis van een reglement 

o De nominatieve subsidies worden via apart besluit door de gemeenteraad 
toegekend 
 

• Individuele maatschappelijke dienstverlening OCMW 
In de budgettering van de individuele maatschappelijke dienstverlening van het OCMW 
is gewerkt op basis van verhoudingen tussen de voorziene uitgaven en ontvangsten. In 
een aantal gevallen wordt de volledige uitgave ook als ontvangst voorzien (vb. 
verwarmingstoelagen) en is het totaal absoluut uitgavenbudget minder relevant. In een 
aantal gevallen wordt slechts een gedeelte van de uitgave gerecupereerd via subsidies 
en/of via de klanten (vb. leefloon). 

 
• Ontvangsten 

De acties rond inkomsten belastingen, retributies en concessies werden afgestemd op 
de inventaris van de ontvangstenstroom in functie van: 

o structurele overraming of onderraming 
o ontbrekende ramingen (ontvangsten maar geen budget) 
o verouderde ramingen (inkomsten zijn niet meer voorzien, raming bestaat nog) 
o duidelijkheid op welk BBC-budget ontvangsten moeten worden geboekt 

In 2022 wordt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting verminderd 
met 1% (van 8,5 naar 7,5%) met een effect op de ontvangsten vanaf 2023.  
Zowel algemene als specifieke (project) subsidies werden voorzien. 
Financiële implicaties corona. 
 

• Investeringen 
De raming/actie van een investering is steeds gekoppeld aan een investeringsproject. 
Voor elk prioritair actieplan is een apart investeringsproject voorzien.   
Doorschuif kredieten in functie van realisatie/transactie. 

 
• Leninglast en financieel evenwicht 

De leninglasten zijn gebaseerd op de prognoses opgemaakt door de financiële 
instellingen. Er worden nieuwe op te nemen leningen voorzien in het meerjarenplan ter 
financiering van het investeringsprogramma.  
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3.7. Plaats waar de documentatie bij de aanpassing 
te vinden is 
 
 
a. Omgevingsanalyse (niet aangepast) 
b. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen 
c. Toegestane werkings- en investeringssubsidies 
d. Samenstelling beleidsdomeinen (niet aangepast) 
e. Overzicht verbonden entiteiten (niet aangepast) 
f. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven (niet aangepast) 
g. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 
 
Deze documentatie is geen onderdeel van de aanpassing van het meerjarenplan maar moet wel 
aan de raad ter beschikking worden gesteld. De bundel met bijkomende documentatie bij de 
aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op de website 
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-
participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten 
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