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1. Inleiding 
 

Uit omzendbrief KB/ABB 2018/2 
De BBC-regels bepalen bovendien dat het resultaat van de jaarrekening moet worden verwerkt in de financiële 
planning. Die principes zijn zo mogelijk nog belangrijker bij het aantreden van de nieuwe bestuursploegen in 2019.  
 
Uit omzendbrief KB/ABB 2019/4 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005 bepalen 
dat de meerjarenplannen van de lokale en provinciale besturen starten in het tweede jaar na de lokale en 
provinciale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent 
dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 
tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. 
 
Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). De evaluatie van de 
BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving. De regels die van toepassing zijn voor de 
opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vastgelegd in: 
- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
- het Provinciedecreet van 9 december 2005; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en 
provinciale besturen (BVR BBC); 

 
 Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen: 

1. De strategische nota 
2. De financiële nota 
3. De toelichting 
Bij het ontwerp van het meerjarenplan hoort ook documentatie. 
 

De omzendbrief BB 2019/04 van 3 mei 2019 beschrijft de richtlijnen over de strategische 
meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC). 
 
De ervaring van de voorbije jaren leert dat de verplichte documenten uit de beleids- en 
beheerscyclus ons overladen met heel wat informatie, maar dat het niet altijd even gemakkelijk 
is om door de bomen het bos nog te zien. Om ervoor te zorgen dat de informatiebehoefte van 
de raadsleden voldoende wordt ingevuld, voorzien we daarom, naast de decretaal verplichte 
documenten, ook nog een bijlage die overzichtelijk het meerjarenplan weergeeft. 
 

Op 26 april 2019 nam de gemeenteraad kennis van het beleidsprogramma 2019-2024 'Samen 
maken we de stad van morgen'. Dit bevat de plannen van het nieuwe bestuur in 50 
actieplannen, verdeeld over 10 beleidsdoelstellingen. Het AGB ’t Bau-huis heeft hieruit één 
beleidsdoelstelling en één actieplan gekozen. 
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de meerjarenplanning 2014-2019 zijn: 

1. Het budget verdwijnt als apart beleidsrapport en wordt voortaan mee in het 
meerjarenplan geïntegreerd. Kredieten worden jaar per jaar toegekend via het 
meerjarenplan of de aanpassing ervan. 
 

2. Het aantal schema’s wordt ingeperkt en bovendien zijn de resterende schema’s ook 
uniformer, minder technisch en beter leesbaar voor de raadsleden. 
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3. De wetgeving voorziet nog steeds in de mogelijkheid om een onderscheid te maken 
tussen prioritaire en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties; 
waarbij enkel over de prioritaire zaken uitvoerig aan de raad wordt gerapporteerd via de 
wettelijke rapporten. Het AGB kiest er nu voor, naar analogie met de stad, om dit 
onderscheid niet meer te maken. Zowel het nieuwe beleid, als de weerkerende 
dienstverlening en de ondersteunende werking, krijgen het label ‘prioritair’, zodat het 
beleid en de organisatie volledig worden gevat door de strategische nota en later de 
beleidsevaluatie.  
 

4. Om de toevloed aan informatie overzichtelijk te houden wordt er in de wettelijke 
schema’s gerapporteerd op het niveau van de actieplannen eveneens naar analogie met 
het rapporteringsniveau van de stad. Daarnaast kunnen meer details worden gevonden 
in het overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen 
dat wij ter beschikking stellen in deel 4 Toelichting, luik documentatie. We behouden 
ook de facultatieve strategische tekst bij de meerjarenplanning, die de belangrijkste 
focuspunten en accenten, gegroepeerd per actieplan, weergeeft.  
 

5. De normen voor het financieel evenwicht blijven gelden. Het toestandsevenwicht houdt 
in dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk financieel boekjaar van het 
meerjarenplan groter moet zijn dan of gelijk aan nul. Het structureel evenwicht wordt 
aangetoond aan de hand van de autofinancieringsmarge. Deze indicator geeft aan in 
hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven en de 
intresten en schuldaflossingen te financieren; en moet in het laatste financiële boekjaar 
van het meerjarenplan groter dan of gelijk zijn aan nul. Nu wordt het financieel 
evenwicht verder aangevuld met indicatoren over het geconsolideerd evenwicht (stad en 
OCMW én AGB) en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (een indicator die abstractie 
maakt van de gekozen financieringswijze). 
 

6. Het beschikbaar budgettair resultaat komt in de plaats van het resultaat op kasbasis. Er 
is ook geen sprake meer van bestemde gelden, maar wel van onbeschikbare gelden. 
 

7. Het financiële doelstellingenplan wordt niet meer opgemaakt volgens de indeling in 
beleidsdomeinen, maar volgens de indeling van de beleidsdoelstellingen. 
Beleidsdomeinen worden enkel nog ter informatie in de toelichting opgenomen. 
 

8. De investeringsenveloppes worden vervangen door een toelichting over de evolutie van 
de investeringsprojecten, die losstaat van de kredietbewaking. 
 

9. Er zijn niet langer verbinteniskredieten en automatische overdracht van niet-
aangewende transactiekredieten voor investeringen. De mogelijkheid tot overdracht van 
kredieten (vanaf 2021) wordt behouden mits beslissing van het uitvoerend orgaan. 
 

10. De rapportering bevat meer informatie over de financiële schulden en de financiële 
risico’s. 
 

11. De toelichting vormt voortaan een integraal onderdeel van het beleidsrapport. Bij elk 
beleidsrapport hoort bijbehorende documentatie met aanvullende 
achtergrondinformatie; deze informatie moet mee ter beschikking gesteld worden van 
de raadsleden. 
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De ramingen voor 2020 waren gebaseerd op de rekeningcijfers van 2018 en op de geraamde 
rekeningcijfers van 2019 en werden doorgetrokken naar de volgende jaren.  
Door de impact van de corona-maatregelen liggen de rekeningcijfers beduidend lager dan 
vooropgesteld.  De cijfers voor 2020 werden aangepast aan de reële situatie.   
Voor 2021 werd er rekening gehouden met een halvering van de inkomsten uit verhuringen.  
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2. Strategische nota 
 

2.1. Strategische tekst bij de meerjarenplanning 
 

Uit omzendbrief BB 2013/04 
“De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor 
de periode van het meerjarenplan. Daarbij worden enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen expliciet getoond. De 
andere beleidsdoelstellingen maken deel uit van het « overige beleid ». Ze worden niet vermeld in de strategische 
nota, maar de financiële vertaling ervan wordt uiteraard wel meegenomen in het meerjarenplan. […] 
De regelgeving legt geen specifiek schema op voor de vorm van de strategische nota van het meerjarenplan. Het 
bestuur kan die dus zelf bepalen. Wel moet het bestuur voor de beleidsdoelstellingen de volgende drie vragen 
beantwoorden : Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen ? Wat zijn de financiële gevolgen ?” 
 
Uit omzendbrief KB/ABB 2019/4 
“De strategische nota legt de focus niet langer alleen op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op 
de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. Elk bestuur 
kiest zelf of het de informatie in de strategische nota presenteert op het niveau van de acties of de actieplannen.” 
 
Uit omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 
De strategische nota moet worden aangepast als er sprake is van een bijsturing van het prioritaire beleid of de 
financiële gevolgen ervan. Elke aanpassing van het meerjarenplan moet een motivering van de wijzigingen 
bevatten. Dat is belangrijk voor de leesbaarheid van de aanpassing van het meerjarenplan. 
 

- Er is gebruik gemaakt van beleidsdoelstelling BD000001: “Sint-Niklaas als centrumstad 
profileren.”. Alle uitgaven en inkomsten van de cluster economie, evenementen en 
stadspromotie worden in deze doelstelling verrekend. Dit is gekoppeld aan een 
actieplan AP000003: “Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische 
troeven uitspelen.” en aan diverse acties met meerjarenplan van de uitgaven en 
ontvangsten. De doelstelling BD000001 wordt door het AGB gebruikt maar is in feite 
een beleidsdoelstelling van de stad. Deze wordt uitgebreid beschreven in het 
meerjarenplan van de stad. De rapportering gebeurt op het actieplanniveau. 
 

- In de statuten van het AGB worden de beleidsdoelstellingen verwoord: 
Art.5: 
§1 Het bedrijf heeft als doel de exploitatie van infrastructuren bestemd voor beurzen, 
tentoonstellingen, evenementen en soortgelijke activiteiten, evenals de organisatie van 
beurzen, tentoonstellingen, evenementen en soortgelijke activiteiten. 
 

- Ook in de beheersovereenkomst met de stad worden de beleidsdoelstellingen 
verduidelijkt: 
Hoofdstuk I-Art.1 
§1 In het kader van het maatschappelijk doel van het bedrijf zoals gestipuleerd in de 
statuten vervult het bedrijf beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken. 
 
Hoofdstuk I-Art.2 
§1 Het bedrijf heeft een beleidsuitvoerende exploitatieopdracht. 
§2 Het bedrijf wordt door de stad belast met een integrale publiekrechtelijke 
exploitatieopdracht met als voorwerp: 
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1° de exploitatie van de multifunctionele evenementenhal ’t Bau-huis, Slachthuisstraat 
60, 9100 Sint-Niklaas. 
§3 Om deze opdracht kwaliteitsvol uit te voeren beschikt het bedrijf over alle 
bevoegdheden die het zijn toegekend in de toepasselijke regelgeving en in de statuten. 
Het bedrijf zal haar taken steeds uitvoeren volgens bedrijfseconomisch verantwoorde 
principes waaronder een maximale kostentransparantie en –responsabilisering. Het 
bedrijf zal zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheden nauwgezet houden aan de 
beginselen van behoorlijk bestuur en verder aan alle toepasselijke regelgeving. 

 
- In het meerjarenplan 2020-2025 dat nu voorligt, wordt getracht om binnen de 

financiële middelen die door het AGB zelf worden gegenereerd vanuit de verhuringen en 
de ontvangsten van de partage op dranken en inkomgelden en vanuit de door de stad 
toegekende prijssubsidies en investeringssubsidies, de in de statuten en de 
beheersovereenkomst beschreven doelstellingen uit te voeren. 
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2.2. Motivering van de wijzigingen van het 
meerjarenplan 
 
Hierna volgt het schema per meerjarenplan met het oorspronkelijke krediet en de aanpassing. 
 
Wij rapporteren in dit schema tot op het niveau van het meerjarenplan. 
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Volgnumme
r actie

Actie omschrijving Volgnummer MJP Raming omschrijving Type budget
So
or
t

ARK nieuw
Beleidsveld 
code nieuw

 Raming 2020 
 Aanpassing 
MJP 2020 

 Raming 2021
 Aanpassing 
MJP 2021 

2022 2023 2024 2025

AC000908 Aankopen klein materiaal. MJP001318 Aankopen klein materiaal. E U 61031100 0529 1.500,00        500,00            1.500,00                   1.000,00        1.500,00              1.500,00         1.500,00           1.500,00              

AC000909 Beheer van de dranken. MJP001319 Verkopen van de dranken. E O 70600800 0529 78.750,00      26.250,00       78.750,00                       39.375,00 78.750,00           78.750,00       78.750,00         78.750,00            

AC000909 Beheer van de dranken. MJP001320 Aankopen van de dranken. E U 60002001 0529 75.000,00      25.000,00       75.000,00                       37.500,00 75.000,00           75.000,00       75.000,00         75.000,00            

AC000910 Beheren van bankkosten. MJP001321 Betalen van diverse bankkosten. E U 65900000 0030 200,00           200,00            200,00                      200,00           200,00                200,00            200,00              200,00                 
AC000910 Beheren van bankkosten. MJP001322 Ontvangen van diverse bankopbrengsten. E O 75100000 0030 100,00           50,00              100,00                      100,00           100,00                100,00            100,00              100,00                 
AC000911 Belastingen betalen. MJP001323 Betalen onroerende voorheffing. E U 64000100 0529 20.280,00      21.060,00       20.688,00                 21.500,00      21.100,00           21.520,00       21.950,00         22.390,00            
AC000911 Belastingen betalen. MJP001324 Betalen vennootschapsbelasting. E U 64000900 0529 -                 -                 -                           -                 -                      -                 8.015,00           16.255,00            
AC000911 Belastingen betalen. MJP001325 Betalen overige belastingen. E U 64000900 0529 1.500,00        500,00            1.500,00                   1.500,00        1.500,00              1.500,00         1.500,00           1.500,00              

AC000912 De algemene kosten betalen. MJP001326
Erelonen en vergoedingen notarissen en advocaten 
vergoeden. E U 61310000 0529 7.000,00        7.000,00         7.000,00                           7.000,00 7.000,00              7.000,00         7.000,00           7.000,00              

AC000912 De algemene kosten betalen. MJP001327
De administratieve kosten, publiciteit en drukwerk 
betalen. E U 61410900 0529 1.000,00        500,00            1.000,00                   500,00           1.000,00              1.000,00         1.000,00           1.000,00              

AC000912 De algemene kosten betalen. MJP001328 Telefoonkosten voorzien. E U 61410400 0529 2.000,00        1.500,00         2.000,00                   2.000,00        2.000,00              2.000,00         2.000,00           2.000,00              
AC000912 De algemene kosten betalen. MJP001329 Informaticakosten voorzien. E U 61430900 0529 5.000,00        5.500,00         5.000,00                   5.000,00        5.000,00              5.000,00         5.000,00           5.000,00              

AC000912 De algemene kosten betalen. MJP001330 Aankopen en onderhouden kantoormateriaal. E U 61410100 0529 1.500,00        500,00            1.500,00                   1.000,00        1.500,00              1.500,00         1.500,00           1.500,00              
AC000912 De algemene kosten betalen. MJP001331 Representatiekosten betalen. E U 61440100 0529 500,00           500,00            500,00                      500,00           500,00                500,00            500,00              500,00                 

AC000913
De onderhoudscontracten en 
herstellingen beheren. MJP001332 De onderhoudscontracten en herstellingen beheren. E U 61501300 0529 18.000,00      18.000,00       18.000,00                       18.000,00 18.000,00           18.000,00       18.000,00         18.000,00            

AC000914 De verzekeringen beheren. MJP001333 Doorrekenen van de verzekeringen. E O 70600500 0529 3.500,00        1.500,00         3.500,00                   2.000,00        3.500,00              3.500,00         3.500,00           3.500,00              

AC000914 De verzekeringen beheren. MJP001334 De verzekeringen betalen. E U 61290000 0529 5.500,00        5.500,00         5.500,00                   5.500,00        5.500,00              5.500,00         5.500,00           5.500,00              

AC000915
Doorrekenen van diverse 
diensten. MJP001335 Doorrekenen van schade. E O 70600700 0529 2.000,00        1.000,00         2.000,00                   2.000,00        2.000,00              2.000,00         2.000,00           2.000,00              

AC000915
Doorrekenen van diverse 
diensten. MJP001336 Doorrekenen van meubilair. E O 70600600 0529 7.000,00        2.000,00         7.000,00                   3.500,00        7.000,00              7.000,00         7.000,00           7.000,00              

AC000915
Doorrekenen van diverse 
diensten. MJP001337 Doorrekenen van ticketverkoop. E O 70300200 0529 3.500,00        1.000,00         3.500,00                   1.750,00        3.500,00              3.500,00         3.500,00           3.500,00              

AC000916 Het energieverbruik beheren. MJP001338 Doorrekenen verbruik elektriciteit. E O 70600400 0529 8.400,00        4.000,00         8.400,00                   6.000,00        8.400,00              8.400,00         8.400,00           8.400,00              
AC000916 Het energieverbruik beheren. MJP001339 Doorrekenen verbruik water. E O 70600200 0529 1.050,00        500,00            1.050,00                   750,00           1.050,00              1.050,00         1.050,00           1.050,00              
AC000916 Het energieverbruik beheren. MJP001340 Doorrekenen verbruik gas. E O 70600300 0529 5.600,00        3.000,00         5.600,00                   4.000,00        5.600,00              5.600,00         5.600,00           5.600,00              
AC000916 Het energieverbruik beheren. MJP001341 Aankopen elektriciteit. E U 61100000 0529 12.000,00      10.000,00       12.000,00                 11.000,00      12.000,00           12.000,00       12.000,00         12.000,00            
AC000916 Het energieverbruik beheren. MJP001342 Aankopen water. E U 61130000 0529 1.500,00        1.500,00         1.500,00                   1.500,00        1.500,00              1.500,00         1.500,00           1.500,00              
AC000916 Het energieverbruik beheren. MJP001343 Aankopen gas. E U 61110000 0529 8.000,00        6.000,00         8.000,00                   7.000,00        8.000,00              8.000,00         8.000,00           8.000,00              
AC000917 Het gebouw reinigen. MJP001344 Doorrekenen van de reiniging. E O 70600100 0529 15.000,00      6.500,00         15.000,00                 7.500,00        15.000,00           15.000,00       15.000,00         15.000,00            

AC000917 Het gebouw reinigen. MJP001345 Prestaties van derden voor schoonmaken gebouwen. E U

61031200

0529 24.800,00      14.800,00       24.800,00                       20.000,00 24.800,00           24.800,00       24.800,00         24.800,00            

AC000917 Het gebouw reinigen. MJP001346
Aankopen van schoonmaakproducten, reinigen ramen, 
herstellen schoonmaakmachines. E U 61501900 0529 1.000,00        500,00            1.000,00                   1.000,00        1.000,00              1.000,00         1.000,00           1.000,00              

AC000918

Het innen van de btw-
ontvangsten tengevolge van de 
jaarlijkse btw-herziening. MJP001347 Het innen van de btw-ontvangsten tengevolge van de jaarlijkse btw-herziening.E O 74700000 0529 53.850,00      53.850,00       53.850,00                       53.850,00 53.850,00           53.850,00       53.850,00         53.850,00            

AC000919 Het personeel vergoeden. MJP001348 De technische verantwoordelijke vergoeden. E U 61700200 0529 42.130,00      28.000,00       42.970,00                       28.560,00 43.830,00           44.710,00       45.600,00         46.510,00            

AC000919 Het personeel vergoeden. MJP001349 De schoonmaak verantwoordelijke vergoeden. E U 61700300 0529 -                 -                 -                           -                      -                 -                    -                       
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Volgnumme
r actie

Actie omschrijving Volgnummer MJP Raming omschrijving Type budget
So
or
t

ARK nieuw
Beleidsveld 
code nieuw

 Raming 2020 
 Aanpassing 
MJP 2020 

 Raming 2021
 Aanpassing 
MJP 2021 

2022 2023 2024 2025

AC000919 Het personeel vergoeden. MJP001350 Het secretariaat en boekhouding vergoeden. E U 61700400 0529 11.270,00      11.270,00       11.495,00                 11.495,00      11.725,00           11.960,00       12.200,00         12.445,00            
AC000919 Het personeel vergoeden. MJP001351 De commercieel directeur vergoeden. E U 61700100 0529 24.000,00      24.000,00       24.000,00                 24.000,00      24.500,00           26.500,00       27.500,00         27.500,00            
AC000920 Investeren in AGB 't Bau-huis. MJP001352 Innen van de investeringstoelage van de stad. I O 15000000 0529 -                 72.774,24       -                           -                      -                 -                    -                       

AC000921
Innen van de opbrengst van 
zonnepanelen. MJP001353 Innen van de opbrengst van zonnepanelen. E O 70601100 0529 350,00           350,00            350,00                      350,00           350,00                350,00            350,00              350,00                 

AC000922 Innen van de prijssubsidies. MJP001354 Innen van de prijssubsidies. E O 70700000 0529 68.600,00      -                 68.600,00                       68.600,00 68.600,00           68.600,00       68.600,00         68.600,00            
AC000923 Innen van de prijssubsidies. MJP001533 Innen van de werkingssubsidies E O 74020000 0529 83.000,00       

AC000960 Beheren van het noodfonds MJP001538
Aankopen van materiaal in het kader van corona proof 
maken van de zalen. E U 61501900 0529     100.000,00 

AC000960 Beheren van het noodfonds MJP0051539
Innen van de werkingssubsidies uit het noodfonds via 
de stad. O O 74020000 0529     100.000,00 

AC000920 Investeren in AGB 't Bau-huis. MJP001357 Investeren in het gebouw. I U 22910007 0529 -                 50.000,00       -                           -                      -                 -                    -                       

MJP001429 Innen van schade E O 3.201,41         

AC000923 Innen van de verhuringen. MJP001356 Innen van de verhuringen. E O 70100100 0529 130.000,00    30.000,00       130.000,00                     65.000,00 130.000,00         130.000,00     130.000,00       130.000,00          

AC000920 Investeren in AGB 't Bau-huis. MJP001358 Investeren in de installaties, machines en uitrusting. I U 23000000 0529 -                 30.925,17       -                           -                      -                 -                    -                       

AC000923 Innen van de verhuringen. MJP001355 Minderwaarde op de realisatie van vorderingen boeken. E U

64200000

0529 -                 -                           -                      -                 -                    -                       

AC000924 Leningen beheren. MJP001359
Betalen van de aflossingen van leningen ten laste van 
het bestuur. F U 42330000 0040 44.066,73      44.066,73       44.595,09                 44.595,09      45.129,78           45.670,89       46.218,48         46.772,64            

AC000924 Leningen beheren. MJP001360 Betalen van intresten van leningen. E U 65000000 0040 8.626,40        8.626,40         8.098,04                   8.098,04        7.563,36              7.022,24         6.474,66           5.920,50              

I. Exploitatiesaldo (B-A) 25.245,01      40.921,96     102.981,64         99.987,76      89.960,34         80.679,50           
A. Uitgaven 190.956,40     313.853,04    274.718,36         277.712,24     287.739,66       297.020,50          
B. Ontvangsten 216.201,41     354.775,00    377.700,00         377.700,00     377.700,00       377.700,00          
II. Investeringssaldo (B-A) -8.150,93       -                -                      -                 -                    -                       
A. Uitgaven 80.925,17       
B. Ontvangsten 72.774,24       
III. Financieringssaldo -44.066,73     -44.595,09    -45.129,78         -45.670,89     -46.218,48       -46.772,64          
A. Uitgaven
1. Aflossingen financiële schulden 44.066,73       44.595,09      45.129,78           45.670,89       46.218,48         46.772,64            
a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III) -26.972,65     -3.673,13      57.851,86           54.316,87      43.741,86         33.906,86           
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar226.094,30    199.121,65   195.448,52         253.300,38    307.617,25      351.359,11         
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V) 199.121,65    195.448,52   253.300,38         307.617,25    351.359,11      385.265,97         
VII. Beschikbaar budgettair resultaat (VI-VII) 199.121,65    195.448,52   253.300,38         307.617,25    351.359,11      385.265,97         

14 / 68



Volgnumme
r actie

Actie omschrijving Volgnummer MJP Raming omschrijving Type budget
So
or
t

ARK nieuw
Beleidsveld 
code nieuw

 Raming 2020 
 Aanpassing 
MJP 2020 

 Raming 2021
 Aanpassing 
MJP 2021 

2022 2023 2024 2025

I. Financieel draagvlak (A-B) 33.871,41      49.020,00     110.545,00         107.010,00    96.435,00         86.600,00           
A. Exploitatieontvangsten 216.201,41     354.775,00    377.700,00         377.700,00     377.700,00       377.700,00          
B. Exploitatie-uitgaven excl. nettokosten van schulden (1-2)182.330,00     305.755,00    267.155,00         270.690,00     281.265,00       291.100,00          
1. Exploitatie-uitgaven 190.956,40     313.853,04    274.718,36         277.712,24     287.739,66       297.020,50          
2. Nettokosten van schulden 8.626,40         8.098,04        7.563,36              7.022,24         6.474,66           5.920,50              
a. Kosten van de schulden 44.066,73       44.595,09      45.129,78           45.670,89       46.218,48         46.772,64            
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 52.693,13      52.693,13     52.693,14           52.693,13      52.693,14         52.693,14           
A. Netto aflossingen van schulden 44.066,73       44.595,09      45.129,78           45.670,89       46.218,48         46.772,64            
1. periodieke aflossingen van schulden 44.066,73       44.595,09      45.129,78           45.670,89       46.218,48         46.772,64            
B. Nettokosten van schulden 8.626,40         8.098,04        7.563,36              7.022,24         6.474,66           5.920,50              
1. Kosten van schulden 8.626,40         8.098,04        7.563,36              7.022,24         6.474,66           5.920,50              
Autofinancieringsmarge (I-II) -18.821,72     -3.673,13      57.851,86           54.316,87      43.741,86         33.906,86           

exploitatiebudget 2019+btw ontvangsten 95490 budgettair exploitatieresultaat 25.245,01       40.921,96      102.981,64         99.987,76       89.960,34         80.679,50            
167273,51 geboekte afschrijvingen 166.462,76     166.462,76    153.277,22         153.125,46     153.125,46       153.125,46          
159463,48 geboekte verrekeningen 159.463,48     159.463,48    153.110,24         153.110,24     153.110,24       153.110,24          

Vennootschapsbelasting verworpen uitgaven 8.015,00           16.255,00            
over te dragen opbrengsten

65000 niet aftrekbare BTW 65.000,00       65.000,00      65.000,00           65.000,00       65.000,00         65.000,00            
22679,97 boekhoudkundig resultaat -46.754,27     -31.077,32     37.814,66           34.972,54       32.960,12         31.919,28            

-113840,55 over te dragen boekhoudkundig resultaat -160.594,82     -191.672,14 -153.857,48        -118.884,94   -85.924,82        -54.005,54           
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2.3. Wijziging strategische nota 
 
Hierna volgt het rapport met de omschrijving van alle geraamde ontvangsten en uitgaven per 
actieplan, telkens onderverdeeld in exploitatie, investering en financiering. 
 
De voor het AGB relevante informatie bij dit rapport vindt u in de onderdelen: 
 Strategische doelstellingen  
 Beleidsdoelstelling BD000001  
 Actieplan: AP000003  
Alle daarna opgenomen onderdelen zijn leeg maar worden automatisch in deze wettelijke 
rapporten opgenomen. 
 
Wij rapporteren in dit schema tot op het niveau van het actieplan. 
 
Voor een meer gedetailleerde overzicht van alle acties en ramingen die onder een actieplan 
vallen verwijzen naar de digitale informatiebundel die bij de meerjarenplanning hoort. Deze 
documentatie vindt u, net als een digitale versie van het meerjarenplanning zelf, op 
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-
participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten 
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SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journaalvolgnummers: 514 / Ref 298

AGB 'T BAU-HUIS (0820.534.480) Algemeen directeur: Lies Van Poucke

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Financieel directeur: Gert Nys

Prioritaire Strategische doelstellingen: Sint-Niklaas: Sint-Niklaas
Sint-Niklaas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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2020 2021 2022

Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie

Uitgaven 272.306 -81.350 190.956 273.251 40.602 313.853 274.718 0 274.718

Ontvangsten 377.700 -161.499 216.201 377.700 -22.925 354.775 377.700 0 377.700

Saldo 105.394 -80.149 25.245 104.449 -63.527 40.922 102.982 0 102.982

Investeringen
Uitgaven 80.925 0 80.925 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 72.774 0 72.774 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.151 0 -8.151 0 0 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 44.067 0 44.067 44.595 0 44.595 45.130 0 45.130

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -44.067 0 -44.067 -44.595 0 -44.595 -45.130 0 -45.130

2023 2024 2025

Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie

Uitgaven 277.712 0 277.712 287.740 0 287.740 297.021 0 297.021

Ontvangsten 377.700 0 377.700 377.700 0 377.700 377.700 0 377.700

Saldo 99.988 0 99.988 89.960 0 89.960 80.680 0 80.680

Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 45.671 0 45.671 46.218 0 46.218 46.773 0 46.773

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -45.671 0 -45.671 -46.218 0 -46.218 -46.773 0 -46.773
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren
01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022

Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie

Uitgaven 272.306 -81.350 190.956 273.251 40.602 313.853 274.718 0 274.718

Ontvangsten 377.700 -161.499 216.201 377.700 -22.925 354.775 377.700 0 377.700

Saldo 105.394 -80.149 25.245 104.449 -63.527 40.922 102.982 0 102.982

Investeringen
Uitgaven 80.925 0 80.925 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 72.774 0 72.774 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.151 0 -8.151 0 0 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 44.067 0 44.067 44.595 0 44.595 45.130 0 45.130

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -44.067 0 -44.067 -44.595 0 -44.595 -45.130 0 -45.130

2023 2024 2025

Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie

Uitgaven 277.712 0 277.712 287.740 0 287.740 297.021 0 297.021

Ontvangsten 377.700 0 377.700 377.700 0 377.700 377.700 0 377.700

Saldo 99.988 0 99.988 89.960 0 89.960 80.680 0 80.680

Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 45.671 0 45.671 46.218 0 46.218 46.773 0 46.773

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -45.671 0 -45.671 -46.218 0 -46.218 -46.773 0 -46.773

Prioritair actieplan: AP000001: 01. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen
01. De stad een eigen gezicht geven door de stadspromotie en communicatie aan te scherpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritair actieplan: AP000002: 02. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen
02. Sint-Niklaas verder uitbouwen tot de vetste kinder- en jeugdstad van Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000003: 03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen
03. Sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022

Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie

Uitgaven 272.306 -81.350 190.956 273.251 40.602 313.853 274.718 0 274.718

Ontvangsten 377.700 -161.499 216.201 377.700 -22.925 354.775 377.700 0 377.700

Saldo 105.394 -80.149 25.245 104.449 -63.527 40.922 102.982 0 102.982

Investeringen
Uitgaven 80.925 0 80.925 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 72.774 0 72.774 0 0 0 0 0 0

Saldo -8.151 0 -8.151 0 0 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 44.067 0 44.067 44.595 0 44.595 45.130 0 45.130

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -44.067 0 -44.067 -44.595 0 -44.595 -45.130 0 -45.130

2023 2024 2025

Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat
Exploitatie

Uitgaven 277.712 0 277.712 287.740 0 287.740 297.021 0 297.021

Ontvangsten 377.700 0 377.700 377.700 0 377.700 377.700 0 377.700

Saldo 99.988 0 99.988 89.960 0 89.960 80.680 0 80.680

Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiering
Uitgaven 45.671 0 45.671 46.218 0 46.218 46.773 0 46.773

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -45.671 0 -45.671 -46.218 0 -46.218 -46.773 0 -46.773
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Prioritair actieplan: AP000004: 04. Verder kijken dan de eigen grenzen
04. Verder kijken dan de eigen grenzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: 02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt
02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000005: 05. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt
05. Werken aan buurten waar iedereen zich thuis voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000006: 06. Overlast en onveiligheid bestrijden
06. Overlast en onveiligheid bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000007: 07. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid
07. Inzetten op verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000008: 08. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren
08. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000009: 09. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad
09. Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000010: 10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren
10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: 03. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening
03. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritair actieplan: AP000011: 11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken
11. Lobbenstadmodel verankeren en afdwingbaar maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000012: 12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt
12. Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze afstemmen op de buurt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000013: 13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen
13. Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000014: 14. Inzetten op toegankelijk groen
14. Inzetten op toegankelijk groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 04. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren
04. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000015: 15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud
15. Publieke ruimte consequent heraanleggen en buurt betrekken bij onderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000016: 16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien
16. Bij herinrichting meer groen en ontmoetingsruimte voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000017: 17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen
17. Leegstand en braakliggende terreinen ontmoedigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000018: 18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad
18. Concrete stappen zetten naar een asbestveilige stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: 05. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken
05. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000019: 19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad
19. Sint-Niklaas verder uitbouwen als fiets- en wandelstad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000020: 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren
20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000021: 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten
21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000022: 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren
22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000023: 23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden
23. Stadskern ook voor autoverkeer bereikbaar houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 06. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad
06. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000024: 24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking
24. Duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000025: 25. Minder afval produceren
25. Minder afval produceren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritair actieplan: AP000026: 26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken
26. Stads- en OCMW-gebouwen duurzamer maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000027: 27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid
27. Actief meewerken aan een integraal waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 07. Kansen verhogen door in te zetten op kinderen, werk en wonen
07. Kansen verhogen door in te zetten op kinderen, werk en wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000028: 28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden
28. Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang verder uitbreiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000029: 29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties
29. Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000030: 30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen
30. Kwetsbare jongeren en hun ouders ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000031: 31. Werken aan gelijke onderwijskansen
31. Werken aan gelijke onderwijskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000032: 32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen
32. Aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000033: 33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid
33. Samenwerken met partners aan een sterk armoede- en welzijnsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: 08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren
08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000034: 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen
34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000035: 35. Samenwerken voor werk
35. Samenwerken voor werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000036: 36. De bedrijvige kernen ondersteunen
36. De bedrijvige kernen ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000037: 37. Landbouw en korte keten stimuleren
37. Landbouw en korte keten stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: 09. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector
09. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000038: 38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen
38. Een bovenlokaal en integraal cultuurbeleid uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000039: 39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden
39. Vernieuwing en uitbreiding culturele infrastructuur voorbereiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000040: 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen
40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritair actieplan: AP000041: 41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien
41. Ruimte voor kinderen en jongeren voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000042: 42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen
42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: 10. De stad verantwoord en klantgericht besturen
10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000043: 43. Efficiënt besturen en investeren
43. Efficiënt besturen en investeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000044: 44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen
44. Belastingen en premies doorlichten en hervormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000045: 45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen
45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000046: 46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen
46. Klant centraal stellen in dienstverlening, met aandacht voor kansengroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000047: 47. Samen een slimme stad uitbouwen
47. Samen een slimme stad uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000048: 48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld
48. Actief samenwerken met vrijwilligers en middenveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritair actieplan: AP000049: 49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak
49. Meer inzetten op gebiedsgerichte en projectmatige inspraak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000050: 50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid
50. Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Geen niet-prioritaire Strategische doelstellingen:
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3. Financiële nota: aanpassing 
3.1. Aanpassing financieel doelstellingenplan (M1) 

 
Uit omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 
Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer 
volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar de volgende elementen: 
1. De verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen 

aan gekoppeld zijn. 
2. De verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of 

actieplannen aan gekoppeld zijn. 
3. De verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd. 

 
Hierna wordt het schema M1 getoond.  
 
Dit maakt deel uit van de wettelijke rapportenbundel. 
 
De voor het AGB relevante informatie is enkel terug te vinden in beleidsdoelstelling 01. Sint-
Niklaas als centrumstad profileren.   
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M1: Financieel doelstellingenplan
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 514

AGB 'T BAU-HUIS (0820.534.480) Algemeen directeur: Lies Van Poucke

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Financieel directeur: Gert Nys

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001
01. Sint-Niklaas als centrumstad profileren

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgave 190.956 313.853 274.718 277.712 287.740 297.021

Ontvangst 216.201 354.775 377.700 377.700 377.700 377.700

Saldo 25.245 40.922 102.982 99.988 89.960 80.680

Investering
Uitgave 80.925 0 0 0 0 0

Ontvangst 72.774 0 0 0 0 0

Saldo -8.151 0 0 0 0 0

Financiering
Uitgave 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.773

Ontvangst 0 0 0 0 0 0

Saldo -44.067 -44.595 -45.130 -45.671 -46.218 -46.773

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002
02. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003
03. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004
04. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005
05. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006
06. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025

AGB 'T BAU-HUIS (0820.534.480) 33 / 68



Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007
07. Kansen verhogen door in te zetten op kinderen, werk en wonen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008
08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009
09. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010
10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

Totaal
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgave 190.956 313.853 274.718 277.712 287.740 297.021

Ontvangst 216.201 354.775 377.700 377.700 377.700 377.700

Saldo 25.245 40.922 102.982 99.988 89.960 80.680

Investering
Uitgave 80.925 0 0 0 0 0

Ontvangst 72.774 0 0 0 0 0

Saldo -8.151 0 0 0 0 0

Financiering
Uitgave 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.773

Ontvangst 0 0 0 0 0 0

Saldo -44.067 -44.595 -45.130 -45.671 -46.218 -46.773
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3.2. Aanpassing staat financieel evenwicht (M2) 
Uit omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3  
Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 
1. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is geen enkel jaar negatief 
2. De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul. 
 

Hierna wordt het schema M2 getoond. 
 
Dit maakt deel uit van de wettelijke rapportenbundel.  
 
Vertrokken van een gecumuleerd budgettair resultaat uit 2019 van 226.094,30 EUR bedraagt 
het beschikbaar budgettair resultaat in 2020 199.121,65 EUR en verhoogt jaarlijks tot 
385.265,97 EUR in 2025. 
 
In het meerjarenplan 2020-2025 is een positieve autofinancieringsmarge (AFM) voorzien in 
2025 van 33.906,86 EUR. 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 het AGB ’t Bau-huis komt uit op 41.176,56 EUR in 2025. 
Dit is dus hoger dan de AFM: het AGB lost dus meer af dan uit de berekening blijkt. 
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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 geconsolideerd rapport toont ook het totale beschikbaar budgettair 
resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge voor de hele “groep”. Dit rapport is enkel opgenomen in de bundel 
van de stad en OCMW. 
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. 
 
Door het toevoegen van de resultaten van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis aan 
die van de stad en het OCMW wordt de AFM en de gecorrigeerde AFM  elk jaar beter. 

Het rapport van het geconsolideerd financieel evenwicht dat in deze bundel is opgenomen 
bevat enkel het resultaat en de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge van het AGB. 
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M2: Staat van het financieel evenwicht
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 514

AGB 'T BAU-HUIS (0820.534.480) Algemeen directeur: Lies Van Poucke

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Financieel directeur: Gert Nys

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 25.245 40.922 102.982 99.988 89.960 80.680

a. Ontvangsten 216.201 354.775 377.700 377.700 377.700 377.700

b. Uitgaven 190.956 313.853 274.718 277.712 287.740 297.021

II. Investeringssaldo -8.151 0 0 0 0 0

a. Ontvangsten 72.774 0 0 0 0 0

b. Uitgaven 80.925 0 0 0 0 0

III. Saldo exploitatie en investeringen 17.094 40.922 102.982 99.988 89.960 80.680

IV. Financieringssaldo -44.067 -44.595 -45.130 -45.671 -46.218 -46.773

a. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

b. Uitgaven 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.773

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -26.973 -3.673 57.852 54.317 43.742 33.907

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 226.094 199.122 195.449 253.300 307.617 351.359

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 226.094 199.122 195.449 253.300 307.617 351.359

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 199.122 195.449 253.300 307.617 351.359 385.266

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 199.122 195.449 253.300 307.617 351.359 385.266

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 25.245 40.922 102.982 99.988 89.960 80.680

II. Netto periodieke aflossingen 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.773

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.773

IV. Autofinancieringsmarge -18.822 -3.673 57.852 54.317 43.742 33.907
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Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge -18.822 -3.673 57.852 54.317 43.742 33.907

II. Correctie op de periodieke aflossingen -13.491 -9.437 -5.335 -1.183 3.018 7.270

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.773

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 57.557 54.032 50.464 46.854 43.200 39.503

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -32.312 -13.110 52.517 53.134 46.760 41.177

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Autonoom gemeentebedrijf 199.122 195.449 253.300 307.617 351.359 385.266

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 199.122 195.449 253.300 307.617 351.359 385.266

II. Autofinancieringsmarge
- Autonoom gemeentebedrijf -18.822 -3.673 57.852 54.317 43.742 33.907

Totale Autofinancieringsmarge -18.822 -3.673 57.852 54.317 43.742 33.907

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Autonoom gemeentebedrijf -32.312 -13.110 52.517 53.134 46.760 41.177

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -32.312 -13.110 52.517 53.134 46.760 41.177
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3.3. Aanpassing overzicht kredieten (M3) 
 

Uit omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 
Het vroegere jaarlijkse budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het 
boekjaar 2021 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de 
financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. Als dat nodig is, kunnen ze in dezelfde aanpassing 
van het meerjarenplan ook nog de kredieten voor het boekjaar 2020 wijzigen. In dat geval nemen ze in het 
aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3) zowel de bedragen voor het boekjaar 2020 als voor 
2021 op…. 
Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het 
niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de 
ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de 
uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane 
betalingsuitstel. 

  
Hierna wordt het schema M3 getoond. In dit schema kan u de aanpassingen van 2020 en 2021 
terugvinden. 
 
Dit maakt deel uit van de wettelijke rapportenbundel.  
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M3: Overzicht van de kredieten
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 514

AGB 'T BAU-HUIS (0820.534.480) Algemeen directeur: Lies Van Poucke

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Financieel directeur: Gert Nys

2020 2021

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf

Exploitatie 190.956 216.201 313.853 354.775

Investeringen 80.925 72.774 0 0

Financiering
Leningen en leasings 44.067 0 44.595 0

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0

Overige financieringstransacties 0 0 0 0
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4. Toelichting: aanpassing 
4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar 

functionele aard (T1) 
 
 
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. 
 
Het AGB maakt gebruik van twee beleidsdomeinen namelijk 01. Algemene financiering en 06. 
Economie, evenementen en stadspromotie. 
 
De beleidsvelden “0030 Financiële aangelegenheden“ (voor de financiële kosten en 
opbrengsten), “0040 Transacties in verband met de openbare schuld” (voor de financiële lasten 
van de lening), “0090 overige algemene financiering” (voor het gecumuleerd budgettair 
resultaat AGB) en “0529 Overige activiteiten inzake toerisme” (voor het merendeel van de 
ramingen; ook voor de prijssubsidies en investeringssubsidies van de stad) worden gebruikt. 
 
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

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 514

AGB 'T BAU-HUIS (0820.534.480) Algemeen directeur: Lies Van Poucke

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Financieel directeur: Gert Nys

2020 2021 2022 2023 2024 2025
01. Algemene financiering

Exploitatie
Uitgaven 8.826 8.298 7.763 7.222 6.675 6.121

Ontvangsten 50 100 100 100 100 100

Saldo -8.776 -8.198 -7.663 -7.122 -6.575 -6.021

Investeringen
Financiering

Uitgaven 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.773

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -44.067 -44.595 -45.130 -45.671 -46.218 -46.773

02. Algemene ondersteuning
Exploitatie
Investeringen
Financiering

03. Jeugd en participatie
Exploitatie
Investeringen
Financiering

04. Mobiliteit, publiek domein en
stadsontwikkeling

Exploitatie
Investeringen
Financiering

05. Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en
landbouw

Exploitatie
Investeringen
Financiering

06. Economie, evenementen en stadspromotie
Exploitatie

Uitgaven 182.130 305.555 266.955 270.490 281.065 290.900

Ontvangsten 216.151 354.675 377.600 377.600 377.600 377.600
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo 34.021 49.120 110.645 107.110 96.535 86.700

Investeringen
Uitgaven 80.925 0 0 0 0 0

Ontvangsten 72.774 0 0 0 0 0

Saldo -8.151 0 0 0 0 0

Financiering
07. Veiligheid, internationale samenwerking
en erediensten

Exploitatie
Investeringen
Financiering

08. Wonen, kinderopvang, opvoeding en
onderwijs

Exploitatie
Investeringen
Financiering

09. Sport
Exploitatie
Investeringen
Financiering

10. Welzijn, diversiteit en burgerzaken
Exploitatie
Investeringen
Financiering

11. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en
natuur

Exploitatie
Investeringen
Financiering
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4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar 
economische aard (T2) 
 
In dit rapport worden de uitgaven en ontvangsten gerangschikt naar economische aard: 
 

• voor exploitatie gaat het bijvoorbeeld over uitgaven voor bezoldigingen, operationele 
kosten, dranken… en ontvangsten uit verhuringen. 

• voor investering gaat het bijvoorbeeld over uitgaven voor opwaardering gebouw en 
aankoop allerhande materiaal… en ontvangsten uit investeringssubsidies. 

• voor financiering gaat het over het vereffenen van leningen en schulden. 
 

Hierna wordt het schema T2 getoond. 
 
Dit maakt deel uit van de wettelijke rapportenbundel.  
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 514

AGB 'T BAU-HUIS (0820.534.480) Algemeen directeur: Lies Van Poucke

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Financieel directeur: Gert Nys

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele uitgaven 182.130 305.555 266.955 270.490 281.065 290.900

1. Goederen en diensten 160.570 282.555 244.355 247.470 249.600 250.755

5. Andere operationele uitgaven 21.560 23.000 22.600 23.020 31.465 40.145

B. Financiële uitgaven 8.826 8.298 7.763 7.222 6.675 6.121

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 8.626 8.098 7.563 7.022 6.475 5.921

- aan financiële instellingen 8.626 8.098 7.563 7.022 6.475 5.921

2. Andere financiële uitgaven 200 200 200 200 200 200

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele ontvangsten 216.151 354.675 377.600 377.600 377.600 377.600

1. Ontvangsten uit de werking 76.100 200.825 323.750 323.750 323.750 323.750

3. Werkingssubsidies 83.000 100.000 0 0 0 0

a. Algemene werkingssubsidies 83.000 100.000 0 0 0 0

- Andere algemene werkingssubsidies 83.000 100.000 0 0 0 0

- van de gemeente 83.000 100.000 0 0 0 0

5. Andere operationele ontvangsten 57.051 53.850 53.850 53.850 53.850 53.850

B. Financiële ontvangsten 50 100 100 100 100 100

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Exploitatiesaldo 25.245 40.922 102.982 99.988 89.960 80.680

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B. Investeringen in materiële vaste activa 80.925 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 80.925 0 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 50.000 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 30.925 0 0 0 0 0

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 72.774 0 0 0 0 0

- van de gemeente 72.774 0 0 0 0 0

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Investeringssaldo -8.151 0 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo exploitatie en investeringen 17.094 40.922 102.982 99.988 89.960 80.680

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Vereffening van financiële schulden 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.773

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.773

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Financieringssaldo -44.067 -44.595 -45.130 -45.671 -46.218 -46.773

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Budgettair resultaat van het boekjaar -26.973 -3.673 57.852 54.317 43.742 33.907

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025
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4.3. Overzicht investeringsprojecten per prioritair 
actieplan (T3) 
 
In dit rapport worden de uitgaven en ontvangsten voor investeringen gerangschikt in een 
investeringsproject. 
 
Per prioritair actieplan is er een investeringsproject voorzien voor investeringsverrichtingen. 
Prioritaire actieplannen die enkel exploitatiekredieten bevatten, zijn uiteraard niet opgenomen 
in het hierna volgend rapport. 
 
Voor het AGB ’t Bau-huis gaat dit maar over één investeringsproject (AP03: Investeringen t.b.v. 
“Sterke evenementen organiseren en culturele en toeristische troeven uitspelen”). 
 
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: 
 

 
 
De bedragen van de resterende investeringskredieten uit het meerjarenplan 2014-2019 werden 
in dit schema opgenomen. 
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T3: Investeringsproject
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 514

AGB 'T BAU-HUIS (0820.534.480) Algemeen directeur: Lies Van Poucke

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Financieel directeur: Gert Nys

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 0 0 80.925 0 80.925

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 80.925 0 80.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 80.925 0 80.925

a. Terreinen en gebouwen 50.000 50.000

c. Roerende goederen 30.925 30.925

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 72.774 0 72.774

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 72.774 72.774

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Investeringsproject 2020-2025
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4.4. Evolutie financiële schulden (T4) 
 
Hierna wordt het schema T4 getoond. 
 
Dit maakt deel uit van de wettelijke rapportenbundel. 
 

Het AGB heeft één lening lopen, aangegaan op 21 oktober 2014 met een looptijd van 20 jaar 
(eindvervaldag 31 december 2034) tegen een intrestvoet van 1,199%. 
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 514

AGB 'T BAU-HUIS (0820.534.480) Algemeen directeur: Lies Van Poucke

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Financieel directeur: Gert Nys

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lange termijn 675.401 630.806 585.676 540.005 493.787 447.014

1. Financiële schulden op 1 januari 675.401 630.806 585.676 540.005 493.787 447.014

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

0 0 0 0 0 -50

1. Financiële schulden op 1 januari 44.067 44.595 45.130 45.671 46.218 46.723

2. Aflossingen -44.067 -44.595 -45.130 -45.671 -46.218 -46.773

Totaal financiële schulden 675.401 630.806 585.676 540.005 493.787 446.964

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Evolutie van de financiële schulden 2020-2025
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4.5 Financiële risico’s  
 

Uit omzendbrief KBBS/ABB 2020/3 
Een belangrijk onderdeel van de toelichting is het overzicht met de beschrijving van de financiële risico’s die het 
bestuur loopt en de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen de risico’s in te dekken. Een 
volledig en transparant overzicht van die financiële risico’s is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen 
maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur. 

 
Risico’s inzake het schuldbeheer 

 het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-
omgeving 

 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 

 kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat 
 
Ten gevolge van een btw-controle moest er in 2014 afgerond 898.000 EUR aan btw-
herzieningen op de initieel afgetrokken btw op de bouwwerken van het ’t Bau-huis betaald 
worden. De stad prefinancierde dit bedrag en eind 2014 werd hiervoor een lening afgesloten op 
naam van de stad. De lening werd overgedragen naar het AGB in de gemeenteraad van 
december 2014 en de stad staat hiervoor borg. De financiële lasten van deze lening worden 
gedragen door het AGB en bedragen jaarlijks 52.693 EUR. Als de in het meerjarenplan geraamde 
ontvangsten aan verhuringen niet zouden binnenkomen, kan het AGB onvoldoende liquide 
middelen genereren om de aflossingen en interesten te betalen. Dit risico wordt opgevangen 
door de stad omdat zij borg staat voor de lening. 

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 

 
Dit is voor het AGB niet van toepassing. 

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 

 
Ook in 2021 en volgende worden de prijssubsidies (68.600 EUR) van de stad verder toegepast. 
Om economisch leefbaar te zijn, is het nodig dat het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis 
vanwege de stad Sint-Niklaas prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang 
tot het 't Bau-huis. 
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Het toepassen van een prijssubsidie zal er voor zorgen dat de omzet van het AGB wordt 
verhoogd en dat het AGB bijgevolg wordt beschouwd als een instelling met winstoogmerk. Er 
kan dan ook effectief (en niet louter theoretisch omdat het in de statuten staat vermeld) winst 
aan de stad worden uitgekeerd. Het toepassen van prijssubsidies was tot 1 januari 2018 (datum 
waarop de beslissing van de btw-administratie uitwerking krijgt) ook noodzakelijk om de btw-
aftrek van kosten en investeringen met betrekking tot bepaalde, in principe van btw vrijgestelde 
activiteiten van het AGB, te vrijwaren. 
Door ook nog in het meerjarenplan 2020-2025 de prijssubsidies op te nemen, drukt het AGB zijn 
ambitie uit om toch tegen de beslissing van de btw-administratie van 4 augustus 2017 in 
beroep te gaan. Bedoeling is om de prijssubsidies te blijven toepassen zolang er geen 
overdracht van het AGB naar de stad is gebeurd. Bovendien voorziet de stad deze prijssubsidie 
in haar uitgavenbudget waardoor het AGB toch wel zeker mag zijn van deze ontvangst. 
Het is de fiscale btw-administratie of de BBI die bij een eventuele controle uiteindelijk de 
toepassing van deze prijssubsidies zal beoordelen. 
 
Naar aanleiding van de verplichte sluiting in het kader van de  corona-maatregelen werd door 
de fiscus voor 2020 het volgende beslist:  De fiscus zal bij haar onderzoek of de statutaire 
bepalingen ivm het winstoogmerk niet louter theoretisch zijn, geen rekening houden met het 
operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar dat de periode 01.03.2020 tot en met 
30.06.2020 bevat.  In het geval dat het AGB in 2020 verliezen lijdt als gevolg van de corona-
maatregelen kunnen deze verliezen dus uitzonderlijk worden weggewerkt met 
werkingssubsidies teneinde de continuïteit van het bedrijf te verzekeren. (Circulaire 2020/C/68 
dd.15.05.2020).  Het AGB ’t Bauhuis ontvangt voor 2020 van de stad Sint-Niklaas dan ook 
werkingssubsidies in plaats van een prijssubsidie. 
 
De ontvangsten voor de btw-herzieningen (53.850 EUR) worden opgenomen in het 
meerjarenplan 2020-2025  op basis van toepassing van bijkomende dienstverlening bij het 
verhuren van de zalen. Op 1 januari 2018 werd de beslissing van de btw-administratie van 4 
augustus 2017 van kracht (de terbeschikkingstelling van de zalen zouden worden beschouwd 
als een vrijgestelde onroerende verhuur dit resulteert in geen btw aftrekbaarheid en geen 
herziening meer vanaf 1 januari 2018). Dit btw-dossier wordt verder onderzocht vooral in het 
kader van een mogelijke overdracht van de volledige werking van het AGB naar de stad en in 
functie van een alsnog mogelijke recuperatie van de btw-herzieningen. GD&A adviseerde ons 
om tegen de beslissing van de btw in beroep te gaan. De raad van bestuur is hier in gevolgd. 
Vanaf 1 januari 2019 zou het AGB, als alternatief, ook gebruik kunnen maken van een nieuwe 
btw-regeling waarbij we een verhoudingsgetal van ongeveer 40% aftrekbare btw kunnen 
gebruiken. De ontvangst van de btw herziening zou 14.900 EUR in plaats van 53.850 EUR 
worden. Op de algemene kosten moet de niet aftrekbare btw (60%) worden bijgeteld. 
 
Het oorspronkelijke meerjarenplan werd opgemaakt in de veronderstelling dat de verhuringen 
stabiel blijven. Naar aanleiding van de corona-maatregelen werd het meerjarenplan voor de 
jaren 2020 en 2021 aangepast.  In 2020 werden de inkomsten aangepast aan de werkelijke 
toestand.  Voor 2021 werd er rekening gehouden met een halvering van de inkomsten mbt 
verhuring.  Vanaf 2022 wordt er terug van uitgegaan dat de verhuringen in de weekends bijna 
maximaal worden benut. Bijgevolg zal ook de omzet voor de doorrekeningen (energieverbruik, 
reiniging, gebruik meubilair,…) gelijk blijven aan het originele meerjarenplan. 
  
Alle ontvangsten uit verhuringen worden ingevolge de beslissing btw-administratie van 4 
augustus 2017 onder de raming van ‘innen van de verhuringen’ gebracht vanaf het 
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meerjarenplan 2020-2025; dit in afwachting van de verdere evolutie en mogelijks te nemen 
initiatieven in dit btw-dossier. 
 
Ondanks de beslissing van de btw-administratie van 4 augustus 2017 opteert het AGB er toch 
voor om de partageregelingen op drank en inkomgelden verder te blijven toepassen. Deze 
partageregeling was ook één van de voorwaarden, tot en met 1 januari 2018, om de btw-aftrek 
op de uitgaven voor investeringen en kosten te behouden.  Het toepassen van deze partages 
heeft tot op heden nog geen negatief effect gehad op de omzet van de verhuringen. De 
gebruikers betalen een relatief klein percentage op hun inkomgelden en/of op hun verkochte 
maaltijden en dranken. Om die reden zouden gebruikers kunnen afhaken. Het financieel risico 
wordt echter nog steeds zeer laag ingeschat. 
 
Een ander moeilijk in te schatten effect in de budgettering is het moment waarop de 
verhuringen een punt bereiken waarbij ook de kosten aanzienlijk zullen toenemen. Daarbij 
wordt gedacht aan de loonkosten voor de technische medewerkers die meer aanwezig zullen 
moeten zijn. Dit heeft ook een impact op de administratieve opvolging en bijgevolg op de 
kostprijs. 
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het AGB zo veel mogelijk autonoom haar ontvangsten 
genereert. 

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 

Er wordt geen index gerekend op de exploitatie-uitgaven behalve op de doorrekening van de 
personeelskosten en de onroerende voorheffing. 
 

Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten: 

 borgstellingen 
 subsidiebeloften 
 toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling) 
 langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten 

  
Dit is voor het AGB niet van toepassing. 
 

Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen: 

 politiezones; 
 hulpverleningszones; 
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 verzelfstandigde entiteiten (AGB’s, OCMW-verenigingen, APB’s,…); 
 intergemeentelijke samenwerkingen; 
 Andere risico’s: 
 juridische geschillen; 
 inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen. 

 
Dit is voor het AGB niet van toepassing. 
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4.6. 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.  
 
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. 
 
Voor het AGB ’t Bau-huis hebben we hieruit één beleidsdoelstelling (BD000001 Sint-Niklaas als 
centrumstad profileren) en één actieplan (AP000003 Sterke evenementen organiseren en de 
culturele en toeristische troeven uitspelen) gekozen. 
 
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.  
 
Het AGB maakt gebruik van twee beleidsdomeinen namelijk 01. Algemene financiering en 06. 
Economie, evenementen en stadspromotie. 
 
Volgende beleidsvelden worden gebruikt: “0030 Financiële aangelegenheden“ (voor de 
financiële kosten en opbrengsten), “0040 Transacties in verband met de openbare schuld” (voor 
de financiële lasten van de lening), “0090 overige algemene financiering” (voor het 
gecumuleerd budgettair resultaat AGB) en “0529 Overige activiteiten inzake toerisme” (voor het 
merendeel van de ramingen; ook voor de prijssubsidies en investeringssubsidies van de stad)  
 
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.  
 
Er wordt geen apart budget meer afgeleid uit het meerjarenplan: de ramingen van het eerste jaar 
in het meerjarenplan vormen de beschikbare kredieten. 
 
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 van het AGB 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. 
Er werden ramingen voor reguliere uitgaven samen gezet onder een zelfde actie 
(budgetneutraal). Ook de ontvangsten werden kritisch bekeken: is er bijvoorbeeld een 
aanpassing nodig van het bedrag? 
Het AGB en de stad en OCMW zijn aparte organisaties die wel het BBC-kader delen maar 
met een aparte registratie van hun kredieten, weliswaar in dezelfde software.  
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• Personeel: uitgaven  

De personeelskosten worden doorgerekend vanuit de stad. Op deze lonen wordt wel een 
index voorzien. Een belangrijk verschil met het vorig meerjarenplan is de verandering 
van commercieel directeur die in een andere weddenschaal zit. 
 

• Werkingsuitgaven 
o Er werden geen indexeringen toegepast op reguliere werkingsuitgaven behalve op 

het “Betalen onroerende voorheffing.”. 
o Er zal in de loop van het meerjarenplan een studie worden uitgevoerd om de 

toekomst van het AGB te bepalen. Deze kost wordt gedragen door de stad omdat dit 
een deel uitmaakt van een groter project (Stationsomgeving). Deze kost is voorzien 
in het meerjarenplan MJP000981 RUP’s en masterplannen opmaken i.f.v. geplande 
en nieuwe projecten. 
 

 
• Ontvangsten 

o De grootste ontvangst zijn de “Innen van de verhuringen.”  Deze werden voor 2020 
en 2021 aangepast nav de corona-maatregelen. Door de annulaties van de vele 
evenementen in 2020 en de onzekere toekomst voor 2021 lopen we heel veel 
ontvangsten mis en is op die wijze het meerjarenplan drastisch aangepast. 

o Er gebeuren ook doorrekeningen van de kosten (o.a. verzekering, meubilair, 
schoonmaak, energieverbruik). Dit gebeurt op basis van vaste tarieven en op basis 
van de aankoop bij het energieverbruik (hierbij wordt vanaf 2022 70% 
doorgerekend, voor 2020 en 2021 ligt dit lager.) 

o Door het toepassen van partage op de dranken (5% extra op de aankoopprijs)  gaan 
we er vanuit dat alle uitgaven met 100% btw aftrek kunnen gebeuren. 

o Daarnaast krijgt het AGB van de stad prijssubsidies. (In 2020 werd dit een 
werkingssubsidie) 

o Er werden geen indexeringen toegepast op reguliere werkingsontvangsten. 
o De ontvangsten voor de btw-herzieningen worden ook opgenomen 
 

• Investeringen 
De raming/actie van een investering is steeds gekoppeld aan een investeringsproject. 
Voor elk prioritair actieplan is een apart investeringsproject voorzien.  Daar het AGB valt 
onder actieplan 3 is het investeringsproject AP03 “Investeringen t.b.v. Sterke 
evenementen organiseren en culturele en toeristische troeven uitspelen” van 
toepassing. 

 
• Leninglast en financieel evenwicht 

De leninglasten zijn gebaseerd op de prognoses opgemaakt door de financiële 
instelling.  
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4.7. Plaats waar deze documenten te vinden zijn 
 
 
a. Omgevingsanalyse 
b. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen 
c. Samenstelling beleidsdomeinen 
d. Personeelsinzet waarvan is uitgegaan voor de raming van de personeelsuitgaven 
e. Externe commissaris bedrijfsrevisor 
 
 
Deze documentatie is geen onderdeel van het meerjarenplan maar moet wel aan de raad ter 
beschikking worden gesteld. De bundel met bijkomende documentatie bij 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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