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1. Beleidsevaluatie 
 

 

Het rapport ‘Beleidsevaluatie’ bevat, voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van 
het meerjarenplan, de mate van realisatie van de prioritaire actieplannen en de prioritaire 
beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven 
voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar 2020. 

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen of doelstellingen. 
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Beleidsevaluatie

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613 / EK 16797 IK 7878

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
Algemeen directeur:: Johan Verhulst Financieel directeur:: Bart Foubert

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

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

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 150.270.078 158.395.489 155.421.327

Ontvangsten 168.183.479 172.095.947 164.997.602

Saldo 17.913.401 13.700.458 9.576.275

Investeringen
Uitgaven 47.479.833 78.414.194 63.820.457

Ontvangsten 5.542.625 29.248.936 8.916.059

Saldo -41.937.209 -49.165.258 -54.904.398

Financiering
Uitgaven 13.510.142 13.196.138 15.283.997

Ontvangsten 9.644.102 18.013.415 49.128.737

Saldo -3.866.040 4.817.277 33.844.740

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

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.651.891 1.956.163 2.569.598

Ontvangsten 88.680 254.160 275.740

Saldo -1.563.210 -1.702.003 -2.293.858

Investeringen
Uitgaven 43.571 91.389 252.500

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -43.571 -91.389 -252.500

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: In maart 2020 werd aan het communicatiebureau King George uit Sint-Niklaas de
opdracht gegeven om de merkenstrategie voor de stad uit te werken. Met tal van collega’s werd de
bestaande en gewenste situatie hieromtrent in beeld gebracht. In juni zag de baseline ‘Sint-Niklaas,
oh zo verrassend’ het daglicht en werden de vier kernwaarden kleurrijk, warm, innovatief en
dynamisch vastgelegd. We hebben een campagneplan uitgetekend om de sleutelboodschappen van
de merkenstrategie extra kracht bij te zetten. Voor één van de vier thema’s van de merkenstrategie
‘welvaart’ werd al een grafische stijl uitgewerkt onder de noemer ‘Schakelen voor groei’.
Intussen werd ook de functie van de beleidsadviseur stadspromotie ingevuld. Er werd gewerkt aan
een visietekst en actieplan voor de stadspromotionele aanpak voor de komende drie jaar. De
huisstijl en de logo’s van de stad kregen een subtiele opfrissing. We optimaliseerden de sociale
media kanalen. Sommige werden samengevoegd, anderen afgeschaft. We hebben tevens actiever
ingezet op aantrekkelijke inhoud en beelden voor sociale media, alsook voor de website
www.ontdeksintniklaas.be.  We zijn aan de slag gegaan met ‘influencer marketing’ en ‘social media
advertising’.
We hebben diverse campagnes gevoerd. In november hebben we meer dan ooit ingezet op digitale
media voor de acties in het kader van Stad van de Sint. De ‘Sint-Niklaas Wintert’-campagne, met
verrassende nieuwjaarskaart en een hartverwarmende winterwandeling, leefde in Sint-Niklaas en
omstreken. In december leefde de campagne rond de Grote Markt en het bijhorend
participatietraject zowel offline als online en werd de ‘Iedereen mee’-campagne voor begin 2021
volop voorbereid.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 445.200 487.312 505.140

Ontvangsten 0 4.000 4.000

Saldo -445.200 -483.312 -501.140

Investeringen
Uitgaven 1.534 1.602 155.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.534 -1.602 -155.000

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Dit jaar verlengde Sint-Niklaas, na een intensief beoordelingstraject, het door de
Vlaamse overheid uitgereikte label kind- en jeugdvriendelijke stad. De stad kan het label fier dragen
in de periode 2020-2025. Het label erkent de doorgedreven acties en inspanningen van het
stadsbestuur en z’n partners in alle levensdomeinen die invloed hebben op de leefwereld van
kinderen en jongeren.

Om dit programma én alle acties die goed zijn voor kinderen en jongeren bekend te maken bij
inwoners en bezoekers van de stad, werd via een doordachte communicatie- en
marketingcampagne het stadslabel Jong. Wild. Goud. gelanceerd. Hiermee willen we onze jonge
generatie koesteren. Want ze zijn goud waard.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 232.002 179.500 179.500

Ontvangsten 2.000 17.000 17.000

Saldo -230.002 -162.500 -162.500

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Niet op schema wegens externe faktoren: Door de aanhoudende coronamaatregelen was 2020 een
jaar als geen ander, en al zeker voor de evenementensector. Van alle traditionele evenementen
vond er slechts één plaats op de normale manier, de Nieuwjaarshappening, maar wel één met een
hoge opkomst, mede dankzij de samenwerking met Goestink, en de expo Zoalig Sinnekloas. ###
Daarna viel het voorjaar in het water, met een constante evaluatie en afwegen van de situatie, het
heruitvinden van evenementen, het uitvinden van nieuwe evenementen, die uiteindelijk toch
geannuleerd werden. Ook de communicatie met en de ondersteuning van particuliere organisatoren
kreeg de nodige aandacht. ### Als alternatief zomerprogramma zorgden we voor  mobiel
straattheater en reed een praalwagen met een zanger en DJ door de binnenstad en de
deelgemeenten. ### De donderdagse markt werd ook een tweetal maanden geannuleerd, werd
daarna over twee dagen gespreid, vervolgens opnieuw volledig op één dag en met specifieke
maatregelen en intensieve organisatie, om tijdens de tweede golf terug verkleind te worden tot
ongeveer de helft van de kramen. Sinds drie december staat de volledige marktdag er terug. ### Als
Stad van de Sint zetten de stad en de betrokken verenigingen Acha en het Sint-Nicolaasgenootschap
alle zeilen bij voor een alternatief Sinterklaasprogramma (een live show, een digitale editie van het
Huis van de Sint, een eigen Youtubeprogramma voor de Peatles, een opgewaardeerde
Sinterklaaszoektocht en een sprekende brievenbus van de Sint. ### Tijdens de zomer werd ook een
subsidiereglement van kracht dat publieksactiviteiten tijdens de coronaperiode ondersteunde,
betaald met middelen uit het noodfonds. Hierdoor konden we o.a.  Theater Tieret, de Vlasbloem,
Goestink, d’Olmen ondersteunen bij hun alternatieve en coronaproofe voorstellingen en
evenementen. ### Op oudejaar organiseert de gloednieuwe vzw Tzalwelzijn een livestreamfestival
vanuit De Casino rond het thema mentaal welzijn. Rond hetzelfde thema organiseerden de
jeugdbewegingen en JOS vzw voor de Dag van de Jeugdbeweging een live radioshow. ### Voor het
dagtoerisme in eigen stad was 2020 een jaar van uitersten: op maat uitgewerkte groeps- en
schoolbezoeken en daguitstappen werden geannuleerd, de logiessector kende verplichte sluitingen
en later de strikte beperkingen. Maar de noodgedwongen vakantie in eigen land zorgde voor een
ongeziene boost voor het cultuur-, wandel- en fietstoerisme. ### Om op die vraag in te spelen,
ontwikkelden we 4 belevingsproducten: de wandelroute Ontdek Sint-Niklaas, het speur- en spelboek
voor kinderen, het vernieuwde poëziepad Puivelde en de kunstzinnige fietsroute Beeldig Sint-
Niklaas. Dit werd aangevuld met een up-to-date gebracht Het Waas fietsknooppuntennetwerk
(zomer) werd up-to-date gebracht. Het jarenlang verwachte wandelnetwerk Moervaartvallei
(herfst) kwam er. De streekwandelroute Waas- en Reynaertland werd in februari uitgeroepen tot
mooiste wandelroute van de Benelux voor 2020. ### Als enige gemeente in het Waasland
organiseerde Sint-Niklaas een coronaveilige en fel gesmaakte editie van het Ambachtelijk Weekend,
Ambacht in de kijker. Er werden drie keer meer zomerse avondwandelingen georganiseerd, 25
rondleidingen op Open Monumentendag, er was het gelegenheidsproject De Bourgondiërs en het
Land van Waas, de onthaaldag voor de winnaars van de toeristische beurswedstrijd… ### De
zoektochten van de Sint-Niklase Bierproevers en Op zoek naar Wase Raapjes kenden een grote
belangstelling. Met de Sinterklaaszoektocht sneuvelden deelnamerecords. ### Qua promotie
hebben we sterk ingezet op ontdeksintniklaas.be en sociale media. Er waren campagnes met Pasar,
Het Nieuwsblad en Weekend Knack. We hadden een toeristische infostand op diverse
vakantiebeurzen.
AGB: Niet op schem

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 786.825 1.045.001 1.626.058

Ontvangsten 36.680 183.160 204.740

Saldo -750.144 -861.841 -1.421.318

Investeringen
Uitgaven 42.036 89.787 97.500

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -42.036 -89.787 -97.500

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Heel wat activiteiten moesten ingevolge de coronapandemie worden geannuleerd of
uitgesteld, zo bv. de Picknick Plein Public, een conferentie met de Europese partnersteden, een
participatietraject over het belang van de Europese Unie met Europahuis Ryckevelde, een
internationale duurzaamheidsconferentie met deelnemers uit vier werelddelen, de viering van
Europadag, de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog enz.

Een aantal activiteiten kreeg een digitale make-over of werd in een aangepaste vorm bij de
doelgroep gebracht, zo bv. het MOOOV-filmfestival, enkele sensibiliseringstrajecten voor het
basisonderwijs, de Europese Dag van de Talen.

We sloten met drie partnerorganisaties - Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas vzw, ngo Solidagro en
Dwagulu-Dekkente vzw - een samenwerkingsconvenant, dat op 1 januari 2020 van start ging voor
een termijn van zes jaar.

Om ook tijdens de zomermaanden iets te kunnen betekenen voor de Sint-Niklazenaren, werden
twee activiteiten uitgewerkt. Ten eerste (samen met Oxfam Wereldwinkels) de Fair Trade Fietsroute
Sint-Niklaas, een route van ruim 30 km met een 20-tal haltes waar eerlijke, biologische en/of lokale
producten kunnen worden gekocht. Ten tweede een ‘werelddoelenspel’ voor kinderen en hun
ouders, dat de 17 SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) op een ludieke manier onder de
aandacht brengt.

In het najaar hebben we vooral ingezet op digitale sensibilisering. Zo hebben we op Facebook een
reeks themadagen met een mondiale, duurzame, rechtvaardige of eerlijke insteek in de kijker gezet.

En tijdens de Week van de Duurzaamheid, in september 2020, huldigden we vier organisaties die
zich in tijden van corona als lokale duurzame helden hadden geprofileerd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 187.865 244.350 258.900

Ontvangsten 50.000 50.000 50.000

Saldo -137.865 -194.350 -208.900

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 21.176.581 21.515.265 20.898.919

Ontvangsten 2.728.648 2.601.931 2.181.483

Saldo -18.447.933 -18.913.334 -18.717.436

Investeringen
Uitgaven 148.697 216.500 409.500

Ontvangsten 40.108 33.000 33.000

Saldo -108.589 -183.500 -376.500

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
11



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

Toelichting evaluatie: Op schema: In augustus werd het team participatie uitgebreid van 0,5 VTE naar 1,5 VTE. Eind 2020
volgde de finale uitbreiding naar 2 VTE.

Team participatie zal een trekkersrol opnemen om samen met andere diensten en partners een
pilootproject gebiedsgericht werken op te starten. Vanuit een gebiedsgerichte werking kan het
organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten gestimuleerd worden. De opstart van dit
pilootproject volgt echter nadat het missie- en visievormingstraject participatie ‘Samenwerken met
impact’ werd doorlopen. Dit traject liep omwille van corona vertraging op en loopt daardoor van
najaar 2020 tot voorjaar2021.

Er is een wijkbudget gereserveerd om acties van inwoners op openbaar domein te kunnen
ondersteunen en realiseren. Hoe dit wijkbudget zal besteed worden en hoe zich dat verhoudt tot
andere initiatieven (Wijk in de kijker, gebiedsgericht werken) zal vorm krijgen na het missie- en
visievormingstraject ‘Samenwerken met impact’ en na de opstart van een pilootproject
gebiedsgericht werken.

Vanuit de buurtwerking in 5 verschillende buurten zetten wij in op het verhogen van sociale cohesie
in (kwetsbare) buurten in de stadskern.

In het kader van het zwerfkattenbeleid werden in 2020 reeds 45 kattinnen gesteriliseerd en 36
katers gecastreerd. In het Romain De Vidtspark en in de Filteintstraat werden telkens 2 schuilhokken
voor zwerfkatten geplaatst. Het locatieonderzoek voor extra hondenloopweides is lopende.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 128.323 146.486 137.600

Ontvangsten 74.618 87.500 84.500

Saldo -53.705 -58.986 -53.100

Investeringen
Uitgaven 0 8.000 8.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -8.000 -8.000

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

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Via het programma Veilig en Leefbaar Sint-Niklaas werkten politie en diverse
stadsdiensten ook in 2020 verder samen om diverse vormen van overlast tegen te gaan.

De strijd tegen zwerfvuil was in 2020 één van de grootste uitdagingen. De coronamaatregelen
gecombineerd met goed weer zorgden ervoor dat pleinen, parken en wandelpaden massaal werden
opgezocht. Helaas met veel sluikstort als gevolg, maar liefst drie keer meer dan in normale tijden.
Het meldpunt van de stad ontving 2.212 meldingen voor zwerfvuil en sluikstort, 78% van het totaal
aantal meldingen voor het openbaar domein. Er werd in 2020 11,5 ton sluikstort opgehaald en 48
ton zwerfvuil. De vuilbakjes op het openbaar domein kregen maar liefst 15 ton afval extra te
verwerken.

Om het achterlaten van afval op het openbaar domein terug te dringen, werden door stad en politie
tal van preventieve, sensibiliserende en curatieve acties op touw gezet waarvan we hier de
voornaamste opsommen:
• Een campagne tegen sluikstorten via sociale media, de pers, meerdere communicatiekanalen van
de stad en met zichtbare elementen in het straatbeeld (stickers, banners, …).
• Aankoop van twee sluikstortcamera’s die snel verplaatsbaar zijn en worden ingezet op hotspots.
• Aankoop van biobottoms (in overleg met MIWA) om de omgeving van ondergrondse
afvalcontainers netter te houden (biobottoms zorgen voor een groene, natuurlijke omgeving
waardoor mensen minder geneigd zijn om afval achter te laten).
• Wegnemen van vuilnisbakken op locaties waar zeer regelmatig sluikstort in of rond de vuilbakken
wordt aangetroffen. Dit is telkens een evenwichtsoefening, waarbij we ook rekening houden met de
noden van de rechtmatige gebruikers.
• Op vier locaties (Witte Molenpark, Peter Benoitpark, Koningin Elisabethplein en Sint-Nicolaasplein)
en in het stadspark werden extra jobstudenten en wijkwerkers ingezet op toezicht en zwerfvuil. Ook
de politie hield hier extra toezicht.
• De politie zorgde voor maandelijkse specifieke acties rond sluikstort/zwerfvuil.
• Het contingent toezichters werd versterkt met 2 VTE.
• Inzet van een extra vuilnisbakploeg die elke ochtend als eerste werk de vuilnisbakken van het
centrum ledigen sinds midden juni. De vuilnisbakken in het centrum worden bijgevolg 7 op 7
geledigd in de voormiddag. De medewerkers van reine stad die op zaterdag en zondag hun
centrumronde doen, screenen die dagen ook het park (op volle vuilbakken, op zwerfvuil, …).
• Hernieuwde inzet van wijkwerkers om wijken te screenen op zwerfvuil en sluikstorten te melden.
• Activering van de vrijwilligersinzet via de campagne Schoon Volk, samen met MIWA.
• Extra acties tijdens de Week van de Handhaving van 5 tot 11 oktober 2020.
• Afsluiten van een overeenkomst met De Lijn om het weggooien van peuken aan bushaltes tegen te
gaan.
• Er werd ook extra ingezet op handhaving. Er werden 82 gemeentelijke administratieve sancties
opgelegd voor sluikstorten en 35 voor achterlaten van zwerfvuil.
De totale uitgaven in 2020 voor het stadsbestuur, politie en MIWA ingevolge sluikstort en zwerfvuil,
worden geraamd op nagenoeg 1 miljoen EUR, een aanzienlijk bedrag.

In het totaal werden er voor overlastfenomenen zoals sluikstorten, overtreden van de
coronamaatregelen, winkeldiefstal, schadelijke middelen, nachtlawaai, beschadiging,
geluidsoverlast, enz. in 2020 603 processen-verbaal opgesteld die leidden tot een gemeentelijke
administratieve sanctie.

Onder leiding van de korpschef werd in het najaar een overlegplatform opgezet om tegen 2022 een
visie te ontwikkelen inzake een integraal en versterkt camerabeleid voor de toezichtscamera’s op
het openbaar domein en binnen openbare gebouwen.

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 13.723.861 13.745.790 13.757.840

Ontvangsten 1.597.470 1.472.073 1.488.745

Saldo -12.126.391 -12.273.717 -12.269.095

Investeringen
Uitgaven 100.000 100.000 230.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -100.000 -100.000 -230.000

Financiering

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

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Het creëren van veilige en leefbare schoolomgevingen is een belangrijk actiepunt
binnen het beleidsdomein 'mobiliteit'. In dat kader werd voor elke kleuter- en basisschool een
schoolvervoerplan opgemaakt. De voorbije jaren heeft de stad samen met alle 33 basisscholen een
omgevingsanalyse gemaakt. Alle schoolomgevingen werden intussen al ingericht met bijkomende
signalisatie. Dat gebeurde op een uniforme manier, met onder meer een snelheidsremmer,
gekleurde vakken op de rijbaan, de markering ‘school’ op de rijbaan,
accentverlichting, een bi-flashpalen (oranje knipperlichten) en leds ter hoogte van het zebrapad. Om
echt ruimte te maken voor de fietsers kiezen sommige scholen ervoor om naast de schoolingang een
parkeerplaats voor auto’s te vervangen door fietsnietjes. In sommige schoolomgevingen wordt
geëxperimenteerd met een parkeerplaats voor bakfietsen.

Het oneigenlijk doorgaand vrachtverkeer doorheen het Waasland is reeds jarenlang een ernstig
probleem. In het voorjaar 2020 werd een grote zone 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer
ingevoerd in een groot deel van het Waasland. De bedoeling van de maatregel is om het oneigenlijk
doorgaand zwaar vrachtverkeer te weren tussen E17 en E34, maar anderzijds het bestemmend
vrachtverkeer zo maximaal mogelijk toegang te geven tot deze zone. Er werden intussen reeds heel
wat controles uitgevoerd.

Via Interwaas loopt momenteel een studie rond het sluikverkeer doorheen de Wase regio, waarbij
ook de bereikbaarheid van alle Wase bedrijven een aandachtspunt is. Samen met de
buurgemeenten wordt binnen Interwaas de studie over het sluikverkeer in het Waasland afgerond.
Op basis van deze studie zal worden bekeken welke technologie kan gebruikt worden voor een
goede handhaving van het verbod.

In de stadskern werd de zone 30 verder uitgebreid.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.428 30.000 30.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.428 -30.000 -30.000

Investeringen
Uitgaven 48.697 108.500 171.500

Ontvangsten 40.108 33.000 33.000

Saldo -8.589 -75.500 -138.500

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000008: 08. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren
08. Nabijheid brandweer en ambulance verzekeren

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

Toelichting evaluatie: Op schema: De 24 urenpermanentie die de Hulpverleningszone Waasland voorziet in de
brandweerpost Sint-Niklaas werd bestendigd. Hiervoor krijgt de Hulpverleningszone jaarlijks een
bijkomende toelage van 250.000 EUR.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 6.357.199 6.471.588 5.878.653

Ontvangsten 691.642 742.730 315.800

Saldo -5.665.557 -5.728.858 -5.562.853

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Het nieuwe diversiteitsprogramma werd op 23 oktober 2020 goedgekeurd door de
gemeenteraad. De zes speerpunten zijn: integrale toegankelijkheid, divers personeelsbeleid,
inclusieve beeldvorming, participatie, bestrijden van racisme en discriminatie en sociale cohesie. We
voeren een inclusief diversiteitsbeleid: voor alle inwoners en specifiek waar nodig. Vanaf de
goedkeuring van het diversiteitsprogramma start de uitvoering van de verschillende acties.

Het leeftijdsvriendelijk beleid is een van de vormen van specifiek beleid waarop we blijven inzetten.
Er is regelmatig overleg met Zorgpunt Waasland waarbij deze thema’s besproken worden. Verder
zijn er ook enkele concrete acties voorzien in het diversiteitsprogramma die inzetten op
toegankelijkheid en diversiteit.

In 2020 zijn we gestart met een herziening van het huidige mantelzorgbeleid.

De conclusies uit het traject rond toegankelijkheid met Inter zijn verwerkt en opgenomen in het
hoofdstuk ‘integrale toegankelijkheid’ van het diversiteitsprogramma. Integrale toegankelijkheid is
een van de zes speerpunten van ons inclusief diversiteitsbeleid. In de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met Inter (gemeenteraad najaar 2020) nemen we actiepunten rond
toegankelijkheid uit ons diversiteitsprogramma op.

Op 1 augustus 2020 is het gebruik van de European Disability Card in Sint-Niklaas gelanceerd.

We zetten ons beleid rond gezondheid en preventie verder. In 2020 werden heel wat extra
inspanningen geleverd rond corona en het sensibiliseren van inwoners om de maatregelen vol te
houden.

De acties om enerzijds de capaciteit van de ambulante psychische zorg te verhogen en anderzijds de
expertise van hulpverleners op de eerste lijn te verhogen worden in 2020 voorbereid zodat we begin
2021 met de uitvoering ervan kunnen starten. Op 1 oktober 2020 ging het TEJO-huis open, waar
jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis terecht kunnen voor kortdurende therapie door vrijwillige
therapeuten. De stad ondersteunt deze organisatie met een subsidie van 30.000 EUR/jaar.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 798.654 909.426 879.826

Ontvangsten 45.825 40.231 33.041

Saldo -752.829 -869.195 -846.785

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000010: 10. Discriminatie tegengaan en inburgering
faciliteren
10. Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Op 23 oktober keurde de gemeenteraad het diversiteitsprogramma goed. Dit
programma bevat acties rond o.a. het ontwikkelen van een beleid tegen discriminatie en racisme op
de huur- en  arbeidsmarkt, het weerbaar maken van medeburgers en personeel om op een gepaste
wijze op te komen voor hun stadsgenoten, het uitwerken van een plan om de meldingsbereidheid
voor discriminatie te verhogen,… Het diversiteitsprogramma kwam tot stand via een zeer
participatief traject.

De stad neemt een regierol op in het vluchtelingenbeleid. Op regelmatige basis organiseren we een
vluchtelingenoverleg met onze partners. De stad heeft samenwerkingsovereenkomsten met het
CAW Oost-Vlaanderen (buddywerking), met het CGG Waas en Dender (psychotherapeutische hulp),
met het Rode Kruisopvangcentrum (integratiewerking), VLOS (materiële steun aan vluchtelingen),
beide CLB’s (ondersteuning OKAN), Vorming Plus en Bonangana (taal- en spreekvaardigheid). De
eigen diensten hebben taalstages voor 90 kinderen georganiseerd, volledig coronaproof.

We hebben onze voortrajecten taalstimulering in het kader van activeringstrajecten hertekend en
door het aanwerven van extra taalcoaches zijn we er in 2020 in geslaagd om ook voor de
taalarmere cliënten een voortraject te organiseren. Elk voortraject gaat gepaard met een
taalassessment.

In de schoot van Huis van het Kind en het Buurtgericht netwerk in de Gazometerwijk hebben we het
project ‘Taalstimulering in de vrije tijd‘ opgestart via projectsubsidies. Met dit project gebruiken we
de talenten van kinderen en jongeren om hen goesting te geven om Nederlands te gebruiken.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 167.115 211.975 215.000

Ontvangsten 319.091 259.397 259.397

Saldo 151.977 47.422 44.397

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 648.415 999.496 1.037.726

Ontvangsten 74.496 173.500 173.500

Saldo -573.918 -825.996 -864.226

Investeringen
Uitgaven 4.524.843 7.004.333 9.485.823

Ontvangsten 806.587 7.913.448 4.164.343

Saldo -3.718.255 909.114 -5.321.480

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Voor de uitvoering van het lobbenstadmodel hebben we een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij voor de opmaak van
een inrichtingsnota voor het Bolleakkergebied. Tevens stelden we met Vlaamse subsidies een
studiebureau aan voor de realisatie van de groene lob Baenslandwijk en de conceptie van de
stadslob SVK. Een beleidskader voor het buitengebied is in voorbereiding. Voor de wijk rond Groot
Kloosterland werd een mobiliteitsplan uitgewerkt. In functie van de hervestiging van het AZ Nikolaas
werd een ontwerp-MER en voorontwerp RUP opgemaakt.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 51.646 106.500 110.000

Ontvangsten 12.031 3.000 3.000

Saldo -39.615 -103.500 -107.000

Investeringen
Uitgaven 139.264 367.128 481.000

Ontvangsten 5.000 60.000 250.000

Saldo -134.264 -307.128 -231.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: De stad heeft voor de coördinatie van de stadsontwikkelingsprojecten een
beleidsadviseur
stadsontwikkeling aangesteld.

Voor het lopend woonproject De Vakschool hebben we de eerste bewoners verwelkomd en werd de
vergunning verleend voor het openbaar domein zodat begin 2021 kan gestart worden met de
werken.

Voor de Paterssite hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de SNMH voor
sociaal wonen en hebben we Wooncoop aangesteld om coöperatief wonen te realiseren. Beide
partners werkten samen aan de plannen en de omgevingsaanvraag werd ingediend eind 2020. De
werken aan de Paterskerk werden gefinaliseerd zodat de kerk opnieuw een rol kan opnemen in het
gemeenschapsleven.

Voor de vernieuwing van het Hendrik Heymanplein werd verder gewerkt aan de opmaak van het
RUP. De stad heeft beslist dat ook het Huis van het Kind zijn plek zal krijgen op het Heymanplein
samen met de nieuwe bibliotheek. Samen met een externe projectbegeleider werken we een
gemeenschappelijk programma van eisen uit voor zowel de nieuwe bibliotheek als het Huis van het
Kind.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 52.129 52.000 52.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -52.129 -52.000 -52.000

Investeringen
Uitgaven 4.026.754 5.988.262 8.117.823

Ontvangsten 801.587 7.720.548 3.914.343

Saldo -3.225.166 1.732.286 -4.203.480

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Sinds 1 januari maakt stad Sint-Niklaas deel uit van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband wonen in het Waasland. De geplande inzet hiervoor van de
woningcontroleur en de administratief medewerker liep vertraging op onder andere vanwege
corona. Ze startten in oktober.

De taskforce sociaal wonen ging van start in de 2e helft van 2020. De instrumenten die kunnen
ingezet worden om het sociaal aandeel te verhogen worden in kaart gebracht.

In maart 2020 werd een project opgestart in samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen en Interwaas met als bedoeling de stad te ondersteunen bij het (verder) uitbouwen van
een laagdrempelig woon- en energieloket. Tussen maart en juli 2020 deed Samenlevingsopbouw
een bevraging bij de stedelijke diensten wonen en welzijn en de verschillende organisaties die
werken rond wonen en energie en werkte een overzicht uit van de huidige dienstverlening. Daarbij
deed Samenlevingsopbouw ook aanbevelingen om de
dienstverlening te verbeteren. Tegen het voorjaar van 2021 moet het woon- en energieloket volledig
op punt staan.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 447.295 692.651 708.276

Ontvangsten 62.466 170.500 170.500

Saldo -384.829 -522.151 -537.776

Investeringen
Uitgaven 51.943 51.943 40.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -51.943 -51.943 -40.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000014: 14. Inzetten op toegankelijk groen
14. Inzetten op toegankelijk groen

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

Toelichting evaluatie: Op schema: **Bebossing en groen - planning en aankopen
De Pastoor Stepmanlaan en Pastoor Copstraat worden voorzien van een gescheiden riolering. Het
regenwater wordt lokaal gebufferd in een ecologisch ingericht bufferbekken, ingericht op een recent
aangekocht perceel ten zuiden van de Pastoor Stepmanlaan. De resterende oppervlakte, circa 5.000
m², wordt bebost met inheems gemengd loofbos na de aanleg van het bekken. ### In stadsbos
Puitvoet wordt actief onderhandeld over de aankoop van bijkomende percelen voor bebossing en
geschikte locaties voor speelinfrastructuur. Zo keurde de gemeenteraad in november 2020 een
grondenruil goed met vzw Puytvoet. Het stadsbestuur verwerft hierdoor het eigendom van een
perceel in het hart van het stadsbos, naast de centrale toegankelijkheidsas ‘Georges
Bruinickxwegel’. Een ideale locatie voor een speelomgeving met uitwaaierende spelprikkels op
andere percelen. ### Het toekomstige buurtbos op de site Puyenbeke is momenteel onderwerp van
een planologisch proces dat een toekomstvisie schetst voor het volledige gebied rond het vroegere
voetbalstadion. Het bolleakkergebied ten zuiden van de Godschalkstraat wordt het onderwerp van
een inrichtingsplan van de Vlaamse Land Maatschappij. Een recent aangekochte grond in Parkbos
Ter Beke te Sinaai komt volgend jaar vrij na beëindiging van pacht. Het participatietraject over de
inrichting ging van start in het najaar van 2020. ### In het voorjaar kocht het stadsbestuur een
braakliggend perceel aan tussen de Hoge Bokstraat en de Hadewychstraat. Door zijn ligging en
ietwat eigenaardige vorm heeft het perceel potentieel als T-vormige doorsteek en als verbindende
schakel tussen de site Puyenbeke en het open ruimte gebied ‘De Spaerlaer’ in Belsele. Deze
verbindende functie wordt ingewerkt in een ecologische groenzone met ruimte voor water.
**Bebossing en groen – inrichting
In Nieuwkerken is gestart met de graafwerken in het nieuwe parkbos tussen Nieuwkerkenstraat,
Berkenlaan en Wallenhofwijk. De grondwerken en de inrichting met vlonders, amfitheater en
spelprikkels werden voltooid in november 2020. De eigen diensten planten en zaaien in december
2020 en januari 2021 de fruitboomgaard en de bloemenweiden. Het bos wordt met behulp van de
buurt en naburige scholen aangeplant in het voorjaar van 2021, wanneer de coronacrisis het
toelaat. ### In december 2020 en het voorjaar van 2021 wordt speelinfrastructuur ter waarde van
80.000 EUR geplaatst in speelbos Mierennest. ### Eind december worden de grondwerken
uitgevoerd voor de aanleg van een ecologische groenzone met doorsteek tussen de Mechelen-
Terneuzenwegel en de Atomiumstraat.
**Trage wegen
De procedure voor de heropening van de Steverswegel en Fierenswegel te Sinaai werd gestart en is
in behandeling bij de deputatie. Beide wegels maken ook onderwerp uit van een gerechtelijke
procedure tussen het stadsbestuur en de aangelanden. Daarnaast bereiden we het dossier voor voor
de heropening van de Heihoekwegel te Nieuwkerken.
**Biodiversiteit
Het stadsbestuur zet in op bebossing en vergroening op openbaar domein én bij particulier
eigendom. Naast de traditionele subsidies voor aanplant en onderhoud van kleine
landschapselementen, subsidies voor de aanleg van groene daken en subsidies voor aankopen van
gronden door natuurverenigingen kandideerde Sint-Niklaas zich als pilootgemeente voor de uitrol
van het project ‘tuinrangers’. 10 vrijwilligers kregen in het najaar 2020 een opleiding waarna zij,
met ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos, actief rondleidingen organiseren in
tuinen, de eigenaren bekend maken met de fauna en flora in hun tuin en hen advies verlenen
omtrent de ecologische en klimaatbestendige inrichting. Het project loopt minimaal 3 jaar.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 97.345 148.345 167.450

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -97.345 -148.345 -167.450

Investeringen
Uitgaven 306.882 597.000 847.000

Ontvangsten 0 132.900 0

Saldo -306.882 -464.100 -847.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.340.240 1.326.640 1.421.710

Ontvangsten 920.934 1.437.519 1.197.500

Saldo -419.305 110.879 -224.210

Investeringen
Uitgaven 8.058.164 9.709.467 2.968.692

Ontvangsten 3.614.300 4.173.202 0

Saldo -4.443.864 -5.536.266 -2.968.692

Financiering
Uitgaven 136.509 288.809 0

Ontvangsten 3.282.296 3.774.678 0

Saldo 3.145.787 3.485.869 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Voor tal van grote projecten werden meerdere stappen gezet:

• De realisatie van de winkelwandellus is in volle uitrol. De resultaten daarvan zijn al zichtbaar in de
Paul Snoeckstraat, de Richard Van Britsomstraat en de Casinostraat. De aanplant van het groen
(wat door eigen diensten wordt gedaan) is ook opgestart. De Broodstraat volgt nu ook heel snel. En
dit wordt de komende jaren nog uitgebreid met Collegestraat, Boonhemstraat, Prins Karelstraat,
Zamanstraat, Regentieplein en Dr. Verdurmenstraat.
• Voor de heraanleg van de Grote Markt is het ontwerpteam, dat in de zomer werd aangeduid
onder begeleiding van de Vlaamse bouwmeester, volop aan de uitwerking gestart. Eind 2020
volgden onder andere ook al enkele doorgedreven sessies met de verschillende belanghebbenden.
• Voor de site van Zwijgershoek werd door de administratie een praatplan opgemaakt, dat de eerste
aanzetten geeft tot de totale herinrichting.
• De Frans van Cauwelaerstraat werd afgewerkt met het nodige groen en daaropvolgend werd
gestart met gelijkaardige werken in de Fazantenstraat en Louis Francklaan (deels); niet veel later
volgen de Kievitstraat en de Kwartelstraat.
• Opnieuw werd het centrum van de stad ‘verjongd’ door de ondertussen traditionele pop-
upspeeltuin op het Sint-Nicolaasplein.
• De concepten van de heraanleg van de pleinen en beide verbindingsstraten in de Elisabethwijk
werden, gedreven door een intensief participatiemoment, op een strak tempo vastgelegd en
afgeklopt begin 2020, samen met de buurt.
• Voor de heraanleg van het hart van Nieuwkerken werd een ontwerper aangesteld, het
voorontwerp is opgestart.
• Voor het Kokkelbeekplein ligt een conceptplan voorhanden waarbij een middenweg werd
gevonden tussen parkeren, groen en beleving. Deze eerste versie werd in het najaar overgemaakt
aan de buurt. We ontvingen een twintigtal vragen en/of aanvullingen die verder zullen onderzocht
worden.

Met tal van deze projecten hebben we als stadsbestuur laten zien dat participatie en inbreng in het
ontwerp van ruimtelijke projecten ook mogelijk is zonder fysieke infomomenten. Het was aanpassen
voor ons en de bewoners, maar het kon én het is gelukt.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 938.102 967.390 1.059.710

Ontvangsten 45.460 67.519 27.500

Saldo -892.642 -899.871 -1.032.210

Investeringen
Uitgaven 7.306.858 8.474.733 1.616.000

Ontvangsten 3.435.607 3.609.856 0

Saldo -3.871.251 -4.864.877 -1.616.000

Financiering
Uitgaven 136.509 288.809 0

Ontvangsten 3.282.296 3.774.678 0

Saldo 3.145.787 3.485.869 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Zoals elk jaar verschenen in het stadcentrum en de dorpscentra weer mooie plant- en
bloemenperken die kleur, biodiversiteit en een thuis voor insecten met zich meebrachten. Ook in de
buitenwijken werd verder vergroend (bv. oude Clementwijk) en werden al delen van het groen
aangepast aan de juiste beeldkwaliteit. Strakke grasgazons maakten meer en meer plaats voor
bloemenweides. ### Het voorjaar van 2020 werd gekleurd door COVID-19. Het reguliere onderhoud
van het groen- en grijspatrimonium heeft daardoor in maart tot mei vertraging opgelopen. Maar
zowel onze eigen diensten als onze aannemers hebben zich aangepast en op de meeste plaatsen
kwam na de zomer het groene en het grijze stilaan terug op het gewenste beeldkwaliteitsniveau.
### Er werd verder werkt gemaakt van het vernieuwen van het straatmeubilair. Zo werden onder
meer de zitbanken in het Romain De Vidtspark vernieuwd en werden de laatste niet conforme
vuilnisbakken vervangen door de nieuwe modellen. Hierbij werd ook telkens kritisch gekeken naar
de noodzaak van een vuilnisbak. In de strijd tegen sluikstorten werden meerdere vuilnisbakken
verwijderd, met een positief effect op het sluikstorten tot gevolg. ### Er werden een aantal niet-
verharde wegen en voetwegen vernieuwd, voetpaden heraangelegd en onder meer in de
Hondsneststraat werd werk gemaakt van een verstevigde berm die het jaarlijks onderhoud de
komende jaren sterk zal terugdringen. Ook werden meerdere wegen voorzien van een nieuwe
asfaltlaag (onder meer de Gasmeterstraat, Schoolstraat (tussen Parklaan en Brugsken),
Truweelstraat (deel), Onze-Lieve-Vrouwstraat en de De Cauwerstraat). Fietsstraten kregen rode
asfalt om het zachte wegkarakter van de weg te benadrukken. Daarnaast werden nog tal van lokale
asfaltherstellingen uitgevoerd. ### Voor Brugsken werd een ware metamorfose voorzien door het
invoeren van éénrichtingsverkeer, een fietspad stadinwaarts, duidelijke afbakening van de
parkeerplaatsen, voorzien van fietsnietjes en het vergroenen van de straat door het plaatsen van
boombakken. Voorafgaandelijk werden preventieve herstellingswerken aan voetpaden en
rioleringen uitgevoerd. Zo werd deze straat omgevormd tot een veilige en leefbare straat die het
gemotoriseerd verkeer staduitwaarts begeleidt en de zachte weggebruiker de nodige ruimte geeft.
### Bij het participatieproject Elisabethwijk werd na de grote ‘plenaire’ participatiemomenten nog
verder gewerkt aan participatie van de buurt in de groenuitbouw en het groenonderhoud op
openbaar domein. Dit heeft er toe geleid dat we via een samenwerking met Vorming Plus starten
met een vrijwilligerswerking die in alle wijken actief gevelgroen zal stimuleren en aanleggen. ### In
de eerste helft van 2020 besliste de stad om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius. ###
Dit voorjaar werd voor de derde keer een pop-up speelplek op het Sint-Nicolaasplein aangelegd.
Door de coronamaatregelen kon deze pas in mei bespeelbaar worden gesteld. Deze opstelling blijft
deze keer staan tot na de zomer 2021, aangezien ze in 2020 geen plaats moest maken voor de
Vredefeesten. ### Als eerste stap in de 9100speelstad-campagne werd de webstek
www.9100speelstad.be gelanceerd, waarop alle speelinitiatieven van de stad en zijn partners
samenkomen op 1 plek. Kinderen en ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar vinden er alle info rond
het thema ‘spelen in de stad’. Onder de 9100 speelstad-vlag gingen in coronatijd ook twee
postzendingen de deur uit naar alle postbussen in de stad waar kinderen tot en met 12 jaar wonen:
het 9100speeldag-bordspel, het alternatief voor de afgelaste Buitenspeeldag, en Zomerpost, met
een herwerkte speelkaart, het speur- en speelboek (i.s.m. Ontdek Sint-Niklaas), het aanbod van
Pretcamionet/Plutomobiel en een postkaartje om het nieuwe Speelbos

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 203.447 189.250 192.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -203.447 -189.250 -192.000

Investeringen
Uitgaven 751.306 1.234.734 1.352.692

Ontvangsten 178.693 563.346 0

Saldo -572.613 -671.388 -1.352.692

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
24



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

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

Toelichting evaluatie: Op schema: In 2020 werden ongeveer 400 adressen gecontroleerd op leegstand. Hiervan werden er
een heel aantal opgenomen op de inventaris leegstand of werd de nodige communicatie gedaan
naar de burger. Een nieuwe lijst adressen wordt momenteel samengesteld om de komende
maanden te controleren. Ook bedrijfsruimtes werden gecontroleerd op leegstand.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 676.784 1.200.000 1.000.000

Saldo 676.784 1.200.000 1.000.000

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Tussen juli en oktober 2020 werd door MIWA een asbestactieplan opgemaakt via een
participatief traject. Het plan loopt tot en met 2022, maar de horizon is 2040 voor een asbestveilig
Vlaanderen.
De scope van het asbestactieplan is:
1. Inventarisatie van asbesthoudende toepassingen
2. Verwijdering van risicovolle asbesthoudende toepassingen
3. Een veilige en correcte omgang met asbest

Momenteel maakt MIWA voor de pijler ‘inventarisatie’ een overzicht op van bestaande gegevens
over asbesthoudende toepassingen en detecteert hiaten. Vervolgens zal MIWA hierover de
bevolking sensibiliseren.
Om sneller over te gaan tot de verwijdering van asbest, worden diverse groepsaankopen opgestart.
De bestekken liggen momenteel ter goedkeuring voor aan OVAM, aangezien zij deze acties
subsidiëren. Er werd extra gecommuniceerd over het verplicht aanvoeren van asbest op het
recyclagepark vanaf 1 januari 2021. MIWA breide zijn dienstverlening hiervoor verder uit. Ze bieden
verschillende verpakkingsmaterialen aan en faciliteren huis-aan-huis ophalingen. De
voorbereidingen voor een regionaal asbestloket zijn gestart.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 198.690 170.000 170.000

Ontvangsten 198.690 170.000 170.000

Saldo 0 0 0

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 772.558 1.006.655 1.059.355

Ontvangsten 62.477 53.300 56.881

Saldo -710.081 -953.355 -1.002.474

Investeringen
Uitgaven 1.452.524 3.227.084 3.479.145

Ontvangsten 0 626.035 1.273.431

Saldo -1.452.524 -2.601.049 -2.205.714

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: De eerste fase van de winkelwandellus werd aangevat met de herinrichting van de Paul
Snoekstraat en de R. Van Britsomstraat.

We realiseerden allerhande maatregelen om het fietscomfort en de veiligheid voor fietsers te
verbeteren, met name:
• Herinrichting Brugsken
• Invoering proefproject Stationsplein
• Herasfaltering F411
• De aanpassing van het kruispunt Truweelstraat – Mercatorstraat
• De realisatie van het fietspaddossier in de Puitvoetstraat en de Gentstraat-Nauwstraat
• De aanleg van een tweesporenpad in de Omloopdreef

Er kwamen 11 nieuwe fietsstraten bij. Om de afdwingbaarheid wat duidelijker te maken werd er
extra ingezet op sensibilisering en handhaving. Verder lieten we fietsinritten markeren en zijn er
1.178 fietsbeugels geplaatst.

Daarnaast werd er verder gewerkt aan een aantal lopende fietsdossiers zoals Zwaanaarde,
fietsbrug Vijfstraten, Dendermondse Steenweg, N70, Industriepark-West en Eigenlo. Verder hebben
we de verkeerslichten op het OLV-Plein laten aanpassen in functie van het verminderen van de
wachttijden voor de fietser.

We hebben 7 extra fietstelpalen op het grondgebied geplaatst. Deze werden langs de bovenlokale
functionele fietsroutes en langs de fietssingel geplaatst. Hierdoor krijgen we een accuraat beeld van
de evolutie van het fietsgebruik naar Sint-Niklaas. Bovendien werkt dit sensibiliserend voor de
automobilist.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 285.595 363.055 378.205

Ontvangsten 0 0 500

Saldo -285.595 -363.055 -377.705

Investeringen
Uitgaven 1.152.454 2.674.446 3.044.145

Ontvangsten 0 626.035 1.273.431

Saldo -1.152.454 -2.048.411 -1.770.714

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000020: 20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren
20. Verbindingen openbaar vervoer verbeteren

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Op 15 juli 2020 heeft de vervoerregio Waasland een ontwerpplan voor alle reguliere
buslijnen van het openbaar vervoer goedgekeurd. Om het draagvlak rond het openbaarvervoerplan
te vergroten werd in de periode maart/mei 2020 een intensief digitaal participatietraject gevoerd.
Het ontwerpplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt en zal in januari 2022 operationeel
zijn. Het nieuwe openbaarvervoerplan maakt de shift naar een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod.
Men voorziet snellere en frequentere verbindingen tussen de grote woonkernen. Op de plaatsen
waar de vraag het grootst is, verhogen we het aanbod. Combimobiliteit, het combineren van
verschillende vervoermiddelen, staat centraal in dit plan. Op die manier worden mensen aangezet
om alle beschikbare vervoeropties te leren kennen en op die manier bouwen we verder samen aan
de modal shift. In de periode oktober-december werden de exacte haltes en routes per buslijn
vastgelegd in overleg met De Lijn. In 2021 wordt de uitrol van het goedgekeurd
openbaarvervoerplan voorbereid (opstart 1 januari 2022).

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 153.414 192.000 202.000

Ontvangsten 0 5.300 5.300

Saldo -153.414 -186.700 -196.700

Investeringen
Uitgaven 28.042 119.597 100.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -28.042 -119.597 -100.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000021: 21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten
21. Groene en deelmobiliteit actiever promoten

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Binnen het decretaal kader van basisbereikbaarheid vormt het vervoer op maat de
onderste laag van het nieuwe openbaar vervoernetwerk. Bij het vervoer op maat zullen reizigers
dikwijls verschillende vervoersmodi combineren. De beschikbaarheid van verschillende en goed
uitgeruste knooppunten (of hoppinpunten) moeten het mogelijk maken vlot over te stappen. De
hiërarchie en de exacte locatie van de interregionale en regionale hoppinpunten werd goedgekeurd
op de bestuurlijke vervoerregioraad van 10 december 2020.
De lokale hoppinpunten zullen definitief goedgekeurd worden begin 2021.

Met het Waasland Shopping Center werden gesprekken aangeknoopt om te komen tot de
uitwerking van een regionaal mobipunt ter hoogte van het Shopping Center inclusief de optie voor
de opzet van (een aparte hub voor) een fietsdeelsysteem.

Het Blue-bike fietsdeelsysteem aan het station van Sint-Niklaas werd net zoals de vorige jaren
verder ondersteund via de derdebetalersregeling. Het Blue-bike gebruik kende een zeer sterke groei
in 2019, die zich in de eerste 3 maanden van 2020 verder doorzette (tot net voor de
coronanuitbraak). Maar ook tijdens de rest van 2020 bleef de deelfiets een goed gebruikt
vervoersmiddel.

Ook het gebruik van autodelen zit verder in de lift. Cambio, dat momenteel actief is met 7
deelwagens op 5 locaties in en rond het stadscentrum werd bereid gevonden om, eenmaal de
coronaperikelen achter de rug zijn, het aanbod op korte termijn verder uit te breiden met 3
deelwagens op 3 nieuwe locaties in het stadscentrum. De bijkomende locatie Zwijgershoek werd
reeds in gebruik genomen. Verder kan in de eerste helft van 2021 de opstart verwacht worden van
een nieuw autodeelsysteem met minstens 2 elektrische deelwagens in het stadscentrum via een
Vlaams klimaatsubsidieproject van Interwaas. In november werd hiervoor de autodeelaanbieder
AutopartnersShare/Garage Mertens (Temse) aangesteld.

Specifiek voor de taxisector ging Bond Beter Leefmilieu (BBL), in opdracht van de stad, het gesprek
aan met een drietal taxibedrijven over de overstap naar elektrische voertuigen. De knelpunten en de
noden om te komen tot een realistisch businessplan voor een geleidelijke overstap naar 100%
elektrische voertuigen werden opgelijst. In het voorjaar van 2021 zal een concreet stappenplan
worden uitgewerkt waarbij het de bedoeling is dat minstens één pionier-taxibedrijf in 2021 van start
kan gaan met de inzet van één of twee 100% elektrische voertuigen.

Adviesbureau Traject voerde een mobiscan voor bedrijven uit. Dit omvat een analyse van het woon-
werkverkeer in de Industrieparken (Noord- West- en Oostjachtpark) en de Europarken (-Noord, -Zuid
en -Oost). In overleg met de bedrijven zal bekeken worden hoe de resultaten van de scan kunnen
worden geïmplementeerd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 49.955 75.000 76.000

Ontvangsten 12.015 18.000 15.000

Saldo -37.939 -57.000 -61.000

Investeringen
Uitgaven 0 0 90.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -90.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000022: 22. Circulatieplan gefaseerd invoeren
22. Circulatieplan gefaseerd invoeren

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

Toelichting evaluatie: Op schema: In functie van de uitvoering van het circulatieplan zijn volgende acties ondernomen in
2020:

• Voor het strategisch project van de Grote Markt werd via de procedure van de Open Oproep een
ontwerpteam aangesteld. Het participatie- en communicatietraject werd opgestart. Om het
ontwerp te voeden werd een verkeers- en parkeeronderzoek i.f.v. de tweede inrit van de Grote
Markt uitgevoerd.
• Invoering enkelrichting het Brugsken
• Invoering proefproject circulatie Stationsplein
• Plaatsen ANPR-camera’s i.f.v. de implementatie van de autoluwe zones in 2021
• Het connecteren van het Sint-Jansplein en het A. Daensplein

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 95.894 106.700 111.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -95.894 -106.700 -111.000

Investeringen
Uitgaven 186.949 268.331 110.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -186.949 -268.331 -110.000

Financiering

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Het studiewerk voor de oostelijke tangent omtrent alternatieve aantakkingen van het
Europark-Zuid werd in 2020 verder gezet. Het studiebureau heeft opdracht gekregen van de stad om
alle mogelijke aantakkingsvarianten van het Europark-Zuid met de oostelijke tangent opnieuw
grondig te onderzoeken. Enerzijds wordt er technisch opnieuw gekeken hoeveel ruimte er exact
nodig is om een veilige en functionele aantakking mogelijk te maken en anderzijds wordt er
maximaal rekening gehouden met de bereikbaarheid van de bedrijven.

In 2020 werden al een aantal acties rond parkeren uitgewerkt: de uitbreiding van de blauwe zone,
het voorbereiden van de uitbesteding van het parkeertoezicht en de bouw van een parkeergebouw
op parking Zwijgershoek en de voorbereiding van de opening van een eerste buurtparking.

Interwaas heeft een aannemer aangesteld voor het uitvoeren van het bewegwijzeringsplan naar de
industrieparken.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 187.700 269.900 292.150

Ontvangsten 50.462 30.000 36.081

Saldo -137.239 -239.900 -256.069

Investeringen
Uitgaven 85.080 164.710 135.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -85.080 -164.710 -135.000

Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
30



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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 10.704.337 11.208.140 11.510.256

Ontvangsten 5.826.132 5.796.004 6.032.231

Saldo -4.878.205 -5.412.136 -5.478.025

Investeringen
Uitgaven 22.281.201 38.940.548 28.951.165

Ontvangsten 428.078 14.448.740 2.928.985

Saldo -21.853.122 -24.491.808 -26.022.180

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: De gemeenteraad besliste op 25 mei 2020 om toe te treden tot het Europese
Burgemeestersconvenant 2030 binnen het intergemeentelijk kader van Interwaas met deze
engagementen: de opmaak van een gezamenlijk ‘Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat'
(joint SECAP) binnen de 2 jaar na ondertekening, het terugdringen van de CO2-uitstoot in de eigen
stad en regio met minstens 40% en het treffen van de nodige maatregelen en acties om toekomstige
klimaatveranderingen op te kunnen vangen. ### In het najaar 2020 werd gestart met de opmaak
van een regionaal klimaatadaptatieplan via de provincie. De start van de opmaak van een regionaal
mitigatieplan via Interwaas (met doelstelling minimaal 40% CO2-reductie tegen 2030) wordt
verwacht in het voorjaar van 2021. Nadien zullen de regionale plannen worden doorvertaald naar
lokale plannen, waaronder ook dit van Sint-Niklaas. Vooruitlopend hierop organiseerden we in het
najaar 2020 3 interne klimaatworkshops om een evaluatie te maken van het klimaatplan 2020 en
een klimaatvisie 2030 op te stellen, met begeleiding door participatiebureau Alter.today. ### Binnen
het partnerschap Waasland Klimaatland met Interwaas werden de prioritaire acties in de
verschillende klimaatdomeinen voor de komende werkjaren geselecteerd. Voor Sint-Niklaas en de
uitwerking van het eigen klimaatprogramma zijn volgende projecten relevant: de opmaak van het
Energielandschap Waasland 2050 door de provincie (dat begin dit jaar van start ging), het opzetten
van een regionaal klimaatpartnerschap van bedrijven en verenigingen (klimaatpioniers), het creëren
van een aanbod van energiecoaching voor bedrijven, het uitwerken van een regionale
voedselstrategie, de omzetting van een gedeelte van het bosareaal van klimaatgevoelige bomen
(dennen) naar klimaatbestendige boomsoorten, … ### De beschikbare stedelijke klimaatbudgetten
voor 2020, nl. 238.100 EUR werkingsbudget en 315.000 EUR investeringsbudget, zijn op dit moment
zo goed als volledig vastgelegd voor diverse projecten die verder zorgen voor de realisatie van de
klimaatambities uit het klimaatplan 2020, en tevens een aanzet geven voor deze van 2030. ###
Andere klimaatprojecten die door diverse diensten worden opgevolgd zijn o.a. het aanstellen van
ESCO-partij voor de stadsgebouwen, het aanstellen van een bureau voor de opmaak van een intern
bedrijfsvervoersplan, het aanstellen van een partij voor energiemonitoring van de gebouwen, het
aanstellen van een partij voor ‘light-as-a-service’ in het stadhuis, de studie stadsmunt, opmaak
klimaatgids voor projecten… ### Stadsbreed kunnen voor de eerste jaarhelft van 2020 volgende
klimaatacties worden vermeld: opmaak van een warmtezoneringsplan met aansluitend opmaak
haalbaarheidsstudies warmtenet kernstad, aanbod energiecoaching handelaars, werking
energiecoach scholen, bijdrage in werkingskosten wijkrenovatieproject ‘Sint-Niklaas Renoveert’,
opmaak mobiscan bedrijventerreinen, initiatieven lokale voedselstrategie (opstart pioniersgroep
lokale voedselstrategie, Lekker Lokaal-brochure, Fairtrade fietskaart, ondersteuning initiatief
Voedsaam Interwaas, ondersteuning compostmeesters, …), initiatieven vergroening (o.a.
vergroenen voortuinen i.k.v. Straat van de Toekomst),…  ### Voor ons voertuigenpark werd in maart
2020 het bureau Möbius aangesteld om, vertrekkende van een audit van ons huidige
voertuigenpark, te komen tot de opmaak van een duurzaam bedrijfsvervoersplan. In het op basis
van deze studie gekozen investeringsscenario is er de nodige aandacht voor maximale vervanging
van voertuigen op fossiele brandstof door milieuvriendelijke alternatieven, afbouw van het aantal
voertuigen waar mogelijk, het stimuleren van de fiets voor korte verplaatsingen en het gebruik van
autodeelsystemen voor dienstverplaatsingen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 712.170 829.554 882.280

Ontvangsten 111.071 122.500 80.000

Saldo -601.099 -707.054 -802.280

Investeringen
Uitgaven 506.307 1.074.421 710.000

Ontvangsten 16.273 98.690 98.190

Saldo -490.034 -975.731 -611.810

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000025: 25. Minder afval produceren
25. Minder afval produceren

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Onze compostwerf-TOP is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Zo werd er in 2019 een
weegbrug geïnstalleerd om alle aangevoerde afvalfracties van het stadsbestuur, groenafval van het
openbaar domein en afvoer van compost te kunnen registreren. Deze weegbrug werd sinds dit 2020
eveneens open gesteld voor burgers, aannemers, die hun lading/voertuig tegen betaling kunnen
laten wegen. Tevens wordt sinds dit jaar de ‘Vlaco’-goedgekeurde compost verkocht aan derden. In
2020 werd er 4.712.002 kg groenafval/structuurmateriaal aangeleverd, gespreid over 1.959
wegingen en 1.399.320 kg kwalitatieve compost verkocht.

In 2019 werd een raamcontract afgesloten met de firma Vanheede Environmental Services bvba uit
Wervik voor het leveren van containers en het afvoeren en verwerken van containerafval zijnde
hout, grofvuil met inbegrip van zwerfvuil, harde plastic, oude metalen en gevaarlijk afval. Deze
afvalinzameling situeert zich hoofdzakelijk op de site van de compostwerf-TOP, maar er kunnen
eventueel tijdelijk extra containers op afroep elders geplaatst worden voor de inzameling van
hogervermelde fracties. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het leegmaken of opruimen van kelders,
stockageruimtes, … in diverse stads- en OCMW-gebouwen. In totaal werd er in 2020 5.898.100 kg
containerafval ingezameld en afgevoerd.

In juli 2020 werd beslist om de firma Afval Alternatief uit Dessel aan te stellen als dienstverlener
voor het verzorgen van de restafvalverwerking (plaatsen van containers, afvoeren en verwerken van
het restafval) van het stadsbestuur en de politiezone van Sint-Niklaas. Door het afsluiten van dit
contract zal het gewicht aan restafval geregistreerd en gekend worden binnen onze organisatie.

Om de kostprijs te verminderen, zullen we inzetten op een nog consequentere
selectieve inzameling. Momenteel wordt er nog niet overal gescheiden ingezameld en belandt er
nog afval bij de restfractie in plaats van in de overige fracties. Tevens zullen de containers waar
mogelijk geplaatst worden op afgesloten of controleerbare plaatsen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 5.930.127 5.941.538 5.863.848

Ontvangsten 309.076 230.000 240.000

Saldo -5.621.051 -5.711.538 -5.623.848

Investeringen
Uitgaven 172.757 428.754 360.978

Ontvangsten 13.903 223.413 145.491

Saldo -158.854 -205.341 -215.487

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Om tot een visie en actieplan voor de evolutie naar een duurzaam, beheersbaar en
betaalbaar gebouwenpatrimonium te komen, is dienstverlener Factor 4 aangesteld. Factor 4 zal ons
begeleiden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan. Hiervoor moeten in eerste instantie de
basisdata van ons patrimonium overzichtelijk verzameld worden. Hiermee zullen we begin 2021
starten. In een later stadium volgt een meer gedetailleerde inventarisatie van de gebouwen die
volgens de visie een voldoende lang toekomstpotentieel hebben. ### De eerste fase van de
restauratie van het neogotisch stadhuis is volledig voorbereid. Deze fase omvat de renovatie van de
ruimtes op het gelijkvloers die zullen aansluiten bij de nieuwe stadswinkel alsook de Vredeszaal. ###
Voor de renovatie van het techniekhuis is Belfius als kredietgever en technisch financieel begeleider
aangesteld ter ondersteuning bij de DBf-procedure en is de opmaak van het dossier volop aan de
gang. De planning is om het selectiebestek begin 2021 en het gunningsbestek in het voorjaar 2021
voor te leggen aan de gemeenteraad. Intussen werd het bouwprogramma herwerkt (verkleind)
omwille van organisatorische wijzigingen in het techniekhuis. ### Voor de site Heistraat werd door
extern bureau ‘Miss Miyagi’ een studie gemaakt met verschillende ontwikkelingsscenario’s voor
deze site. In elk van deze scenario’s wordt er voldoende plaats voorzien voor de inrichting van het
OOC. Intussen is er een principieel akkoord dat vzw Den Azalee de loods voorlopig zal gebruiken en
met eigen middelen gebruiksklaar maken. Den Azalee kocht ook 3 aanpalende bedrijfsunits waar, in
afwachting van de verdere ontwikkeling van deze ganse site, het OOC tijdelijk onderdak zal krijgen,
alsook bijkomende ruimte voor de werking van Den Azalee. Via Voka wordt nu gezocht naar private
partners om mee te participeren in de verdere ontwikkeling van de site. ### De
aanbestedingsprocedure om een EPC-contract af te sluiten met een ESCO (Energy Service Company)
is volop lopende. De planning is om te gunnen tegen voorjaar 2021, zodat het contract kan beginnen
lopen vanaf midden 2021. ### In kader van het onderhoud van de gebouwen door eigen diensten,
werden de luchtgroep van de zaal Annex, de stookplaats van het SteM, de verwarmingsinstallatie in
basisschool Gavertje 4 en de verwarmingsinstallatie van de kleuterafdeling in De Droomballon
vernieuwd. Verder werden ook de kroonlijst van de schouwburg en de platte daken van de
brandweerkazerne en het SteM gerenoveerd. Tenslotte zijn herstellingswerken uitgevoerd aan de
gevel van het milieuhuis in het Romain De Vidtspark. ### Voor de verdere uitvoering van het
Energiezorgplan is ervoor gekozen om een energetische renovatie van de Vrije Ateliers te doen.
Fluvius is de studie voor dit project aan het uitwerken met het oog op een start van de werken in
2021. ### Daarnaast maken we een inhaalbeweging om de HVAC-installaties op punt te stellen.
Hiervoor heeft het studiebureau Maarten Dobbelaere een plan van aanpak opgemaakt, dat werd
omgezet in concrete acties. Het wegwerken van de wettelijke inbreuken wordt meegenomen binnen
zowel het EPC-contract als binnen de lopende renovatieprojecten. De overige gebouwen worden in
de loop van 2021 aangepakt door eigen gebouwendiensten met ondersteuning van extern
studiebureau. ###
In het kader van het energiezuiniger maken van onze gebouwen, keurde de gemeenteraad de
aankoop van het energiemanagement systeem (JEM) goed. De uitrol van dit energiemanagement
systeem is in 2020 opgestart in de gebouwen die zullen worden overgedragen naar het EPC-
contract. ### In 2020 werden de gebouwen die in 2021 worden overgedragen aan de ESCO,
voorzien van toegangscontrole.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.094.979 3.377.659 3.670.995

Ontvangsten 43.770 118.504 137.231

Saldo -3.051.209 -3.259.155 -3.533.764

Investeringen
Uitgaven 15.230.208 27.861.283 21.492.876

Ontvangsten 296.532 11.864.389 1.279.904

Saldo -14.933.675 -15.996.894 -20.212.972

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Volgens de meeste recente cijfers bedraagt de waterzuiveringsgraad in Sint-Niklaas
momenteel 86%, de rioleringsgraad zit bijna aan 97%. Om deze verder te verhogen zetten we in op
een combinatie van zonerings- en saneringsdossiers.

De zoneringsdossiers worden bepaald door het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) en hebben als
doel om extra vuilvracht aan te sluiten op het rioleringsstelsel (de befaamde groene clusters). Bij
saneringsdossiers koppelen we het hemelwater af en optimaliseren we het rioleringsstelsel en
bijgevolg de werking van het waterzuiveringsstation. Door het uitvoeren van de geplande projecten
beogen we een waterzuiveringsgraad van 91,50% tegen het einde van deze legislatuur. Met de
uitvoering van de Puitvoetstraat en de Gentstraat/Nauwstraat zijn in 2020 de eerste stappen al
genomen. Volgend jaar volgen onder meer Tereken/Schoolstraat, Iepenstraat en Pastoor
Stepmanlaan en Copstraat.

Daarnaast is er de uitbouw van de collectieve IBA’s (individuele behandelingsinstallatie voor
afvalwater). Tijdens de gemeenteraad van juni 2020 werd het aangepaste reglement goedgekeurd
en ondertussen worden de eerste dossiers voorbereid. Ook hiermee voorzien we een toename van
de waterzuiveringsgraad.

Intussen werden tal van rioprojecten voorbereid voor uitvoering in 2021-2022: afkoppelen omgeving
Industriepark-West,  aansluiting Hoogkameren, afkoppelen Grote Markt, Zonneken, Bookmolen,…
Ook een aantal nieuwe dossiers werden opgestart: heraanleg Dries en heraanleg
Verbindingsstraat/Blokmakersstraat/Moerlandstraat.

Inzake duurzaam waterbeleid werd de ingebuisde Klapperbeek deels verlegd en in open bedding
gerealiseerd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 967.060 1.059.389 1.093.133

Ontvangsten 5.362.214 5.325.000 5.575.000

Saldo 4.395.154 4.265.611 4.481.868

Investeringen
Uitgaven 6.371.930 9.576.090 6.387.311

Ontvangsten 101.370 2.262.248 1.405.400

Saldo -6.270.559 -7.313.842 -4.981.911

Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 17.565.400 18.831.969 17.187.134

Ontvangsten 23.749.227 23.188.779 20.398.375

Saldo 6.183.827 4.356.810 3.211.241

Investeringen
Uitgaven 3.580.283 5.332.711 3.393.831

Ontvangsten 620.769 964.094 0

Saldo -2.959.515 -4.368.616 -3.393.831

Financiering

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Vanaf 2023 is er extra budget voorzien om kinderopvang betaalbaarder te maken voor
ouders. Tot dan bekijken we hoe andere steden en gemeenten hun kinderopvang betaalbaarder
proberen maken. Deze ideeën kunnen dan eventueel ook worden toegepast in Sint-Niklaas.

De loketfunctie voor kinderopvang en onderwijs werd verder uitgebouwd. We zijn gestart
met een centraal registratiesysteem voor kinderopvang van baby’s en peuters. Daarnaast nemen we
een rol op in het centraal aanmeldingssysteem voor basisonderwijs in Sint-Niklaas en voor het
secundair onderwijs in Sint-Niklaas en in een aantal omliggende gemeenten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 546.604 631.401 649.322

Ontvangsten 2.680.281 2.623.500 2.388.500

Saldo 2.133.677 1.992.099 1.739.178

Investeringen
Uitgaven 959.173 991.852 60.000

Ontvangsten 405.108 450.000 0

Saldo -554.065 -541.852 -60.000

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: We werken aan een betere afstemming van de buitenschoolse activiteiten. Hiervoor
hebben we informatie verzameld bij scholen, de kinderbegeleiding en de kinderen zelf. Op basis van
deze informatie zullen we de nodige beslissingen nemen om aan het nieuwe decreet over de
organisatie van buitenschoolse opvang tegemoet te komen.

De dienst regie buitenschoolse kinderopvang werkt aan een reorganisatie van de dienst.
Bovenvermelde informatie wordt daarbij in acht genomen. Een reorganisatie dringt zich op omdat
het personeel tijdens een evaluatievergadering in 2019 heeft aangegeven dat de aangeboden
deeltijdse contracten weinig aantrekkelijk zijn en zorgen voor een groot personeelsverloop.
Verantwoordelijken merken ook op dat de deeltijdse contracten en de gesplitste werkuren van de
job vaak een rem zijn bij het werven van nieuwe begeleiders.

Tijdens de zomervakantie 2020 startte de buitenschoolse groepsopvang met een tienerwerking voor
+9 jarigen gedurende 14 dagen. Op een aparte locatie kregen de tieners opvang op hun maat. Er
was spelmateriaal voor hun leeftijd en ze de kregen de kans om nieuwe vrienden te maken. Mede
door de bosrijke omgeving waren de activiteiten avontuurlijker. De aanwezigheid van enkel en
alleen +9 - jarigen nodigde uit tot meer groepspelen waarbij het competitieve centraal stond, iets
wat tieners wel weten te appreciëren. De tieners vonden het nieuwe aanbod fantastisch. Het
voordeel was ook dat op de centrale opvanglocaties, waar enkel jongere kinderen waren
toegelaten, de aandacht van de begeleiders volledig naar deze leeftijdsgroep ging. De opkomst in de
tienerwerking was eerder aan de lage kant. Er was een gemiddelde bezetting van 16 kinderen,
terwijl de toegestane capaciteit 20 was. We zien dit voornamelijk als een gevolg van de coronacrisis.
We zijn ervan overtuigd dat het succes van deze werking nog zal groeien. In 2021 en 2022 zal de
tienerwerking worden verder gezet. In 2021 zal de capaciteit worden uitgebreid naar 25 kinderen, in
2022 willen we van 2 naar 3 weken gaan.

In januari 2020 werd gestart met combi-jobs in samenwerking met de stedelijke scholen om de job
als begeleider in de buitenschoolse opvang aantrekkelijker te maken. De praktijk leert ons dat je met
gecombineerde takenpakketten wel de kans geeft aan begeleid(st)ers om hun deeltijds contract uit
te breiden, maar dat de momenten waarop de uren moeten gepresteerd worden vrij belastend zijn
voor de betrokken personen. Verder blijkt dat de profielen voor de 2 functies minder goed
overeenstemmen dan gedacht. Iemand die goed functioneert in de school, functioneert daarom nog
niet goed in de opvang en omgekeerd. Er blijft nog slechts 1 combi-job over van de 2.

We willen verder inzetten op inclusie in de buitenschoolse opvang. We merken echter dat heel veel
begeleid(st)ers hier nog niet klaar voor zijn. Ons eerste werkpunt zal zijn om de mindset hierover bij
te sturen. De dienst legde contacten met de inclusiecoach van stad Gent om ons team hierbij te
helpen.

Er wordt nog steeds uitgekeken naar een alternatieve locatie voor ’t Mispeltje. In afwachting van
een beslissing worden dringende renovatiewerken van het gebouw in het kader van de veiligheid
wel uitgevoerd.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 158.099 183.721 184.973

Ontvangsten 2.043.957 1.959.115 1.906.495

Saldo 1.885.858 1.775.395 1.721.522

Investeringen
Uitgaven 0 458.585 1.058.585

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -458.585 -1.058.585

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: De voltijdse functie om gezinsarmoede te bestrijden via projectwerking is volledig
ingevuld sinds 6 april 2020 (een halftijdse functie was reeds ingevuld op basis van tijdelijke
projectmiddelen). Er werden een aantal acties op poten gezet: het uitdelen van spelpakketten,
Sintpakketten, het opstarten van studeerplekken,… .

De voltijdse functie om de trajecten voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen uit te breiden
is volledig ingevuld vanaf 1 mei 2020 (een halftijdse functie was reeds ingevuld op basis van
tijdelijke projectmiddelen).

Door corona hebben we heel wat projecten moeten stopzetten. Er is op een alternatieve manier
ingezet op het bereiken van gezinnen en kinderen en er is ook gestart met het onderzoek hoe we
TRAJECT 8-12 kunnen verder zetten naar tieners en pubers vanuit de visie ‘waakzame zorg, nieuwe
autoriteit’.

Het Buurtgericht netwerk heeft een projectsubsidie binnen gehaald om in te zetten op
taalstimulering bij kinderen en jongeren. Zij bereiden acties voor van waaruit we kunnen inzetten op
talenten van kinderen en jongeren. We willen samen met hen ook letterlijk een plek ontwikkelen in
de buurt.

De denkoefening en gesprekken in functie van een nieuwe locatie Huis van het Kind zijn gestart op
25 juni 2020 na een uitgebreide bevraging van de feitelijke vereniging van het Huis van het Kind.
Hierbij hebben we ook oog voor de ontwikkeling van een laagdrempelige plek voor jongeren.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 121.884 204.227 172.734

Ontvangsten 348.561 409.295 290.845

Saldo 226.677 205.069 118.111

Investeringen
Uitgaven 7.943 9.834 8.750

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -7.943 -9.834 -8.750

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

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

Toelichting evaluatie: Op schema: De bestaande overlegstructuren inzake het flankerend onderwijsbeleid werden
geëvalueerd. Een eerste afstemming met het Lokaal Overlegplatform (LOP) gebeurde en de
coördinerend directeurs werden bevraagd over de inhoudelijke thema’s van bepaalde overleggen.
De bestaande platformen blijven voorlopig behouden. Een gestructureerd overleg met het
volwassenen- en hoger onderwijs is nog niet gestart.

We informeerden ouders bij sleutelmomenten in de schoolloopbaan. Via het loket onderwijs
worden, maar via ook specifieke acties zoals ‘School dichtbij’ en huisbezoeken bij het voorschools
traject. In 2020 werden de eerste infosessies rond ‘Transbaso’ (transfer van basis naar secundair
onderwijs) gevolgd om hier in de nabije toekomst mee aan de slag te gaan.

Het team brugfiguren werd versterkt met 1 extra medewerker. Deze persoon specialiseert zich in de
doelgroep van jongeren en ondersteunt schoolteams secundair onderwijs.

In 2020 heeft 1 extra school ingetekend op het ‘Brede school’-project. Momenteel zijn er 3 brede
scholen in Sint-Niklaas. In 2021 lanceren we een nieuwe oproep.

Via de overlegplatformen ‘Kansen voor kinderen’ en ‘Kansen voor jongeren’ werden drempels in
onderwijs besproken.

Verder heeft de taalcoach ondersteuning geboden aan scholen bij het uitwerken van een taalbeleid,
hebben onze stedelijke basisscholen de voorbeeldfunctie in verband met OKAN-onderwijs verder
opgenomen en werd de zomerwerking voor anderstalige kinderen georganiseerd.

In 2020 werd een bovengemeentelijke taskforce capaciteit op niveau van het secundair onderwijs
opgericht. De stad Sint-Niklaas coördineert dit. Samen met de omliggende gemeenten uit de
onderwijszone werden de aan ons toegewezen financiële middelen verdeeld.

Tenslotte werd een eerste aanzet gegeven tot het centraliseren van communicatie naar
onderwijspartners. Tijdens de coronacrisis was het belangrijk om een centraal aanspreekpunt te
hebben. De coördinator flankerend onderwijs heeft deze rol op zich genomen. In de toekomst zal
gewerkt worden aan het stroomlijnen van de communicatie in niet-crisismomenten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 399.869 460.395 440.846

Ontvangsten 1.053.856 975.087 866.169

Saldo 653.986 514.692 425.323

Investeringen
Uitgaven 2.595.343 3.523.503 1.796.496

Ontvangsten 215.661 514.094 0

Saldo -2.379.683 -3.009.408 -1.796.496

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: In september is voor het eerst de taskforce sociaal wonen samen gekomen. Als stad
gaan we zelf een proactieve rol opnemen door de middelen van sociale huisvesting op een slimme
manier aan te wenden, door strategische gronden of panden aan te kopen en door dit te koppelen
aan een stadsontwikkelingsfonds.

De noodwoningen werden het voorbije jaar opgetrokken met 4 nieuwe inhuringen, waardoor we nu
17 noodwoningen ter beschikking hebben om in te zetten voor de dak- en thuislozen.
Er werd een dossier ingediend bij het Vlaams Energieagentschap om noodkopers financieel te
ondersteunen. Ons dossier inzake het noodkoopfonds werd goedgekeurd in oktober 2020. Er werd
een extra medewerker aangeworven om noodkopers te ontzorgen en daarnaast worden er extra
middelen voorzien vanuit stad om de renovatie van hun woning financieel rond te krijgen.
Momenteel zijn we het reglement aan het voorbereiden om in 2021 dit fonds actief te promoten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 111.045 231.423 223.323

Ontvangsten 100.891 76.000 66.096

Saldo -10.154 -155.423 -157.227

Investeringen
Uitgaven 17.824 297.937 385.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -17.824 -297.937 -385.000

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: In het kader van onze opdracht om kwetsbare burgers te activeren, hebben we in 2020
twee nieuwe voortrajecten uitgewerkt (ComPact 2.0 en Talent.com 2.0). Met het project Talent.com
willen we de competenties van kwetsbare volwassenen (26+) verder versterken. Mits een intensief
traject willen we deze mensen begeleiden naar tewerkstelling in het ‘normaal economisch circuit’.
Met ComPact (competenties versterken, eigen potentieel ontdekken en weg naar meest passende
vorm van activering) willen we kwetsbare laaggeschoolde of ongekwalificeerde jongeren bereiken
die geen aansluiting vinden bij het bestaande dienstverleningsaanbod. Deze jongeren (18-26 jaar)
ervaren diverse conflicten met instanties, hebben faalervaringen, een gebrek aan vaardigheden en
attitudes en missen een dosis zelfvertrouwen.

Via de projecten Sinimaat en Club Compagnie willen we voor mensen in armoede de drempel
verlagen naar het culturele en vrijetijdsaanbod. We werken hiervoor samen met buddy’s.

In november 2020 keurde de gemeenteraad het lokaal armoedeplan goed. Dit plan is er gekomen in
samenwerking met het middenveld. Ook aan burgers is input gevraagd. In 2021 zal dit plan worden
uitgerold.

Ook in 2020 hebben we ingezet op het toekennen van een menswaardig inkomen. Het budget voor
leefloon en aanvullende steun werd opgetrokken om ervoor te zorgen dat men een leven kan leiden
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het zwangerschapscentrum De Wase Kiem is opgericht in 2020, via een samenwerkingsverband
tussen verschillende lokale besturen en verschillende diensten in het Waasland.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 16.227.899 17.120.803 15.515.936

Ontvangsten 17.521.682 17.145.782 14.880.270

Saldo 1.293.782 24.979 -635.666

Investeringen
Uitgaven 0 51.000 85.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -51.000 -85.000

Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.775.014 1.983.257 1.835.756

Ontvangsten 498.076 603.470 391.748

Saldo -1.276.938 -1.379.787 -1.444.008

Investeringen
Uitgaven 38.947 38.947 50.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -38.947 -38.947 -50.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000034: 34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder
uitbouwen
34. Economische en tewerkstellingsinitiatieven verder uitbouwen

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Er werd opnieuw een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB afgesloten inzake
tewerkstelling. De samenwerkingsovereenkomst ‘Samen sterk voor lokaal werk’ loopt tot 31
december 2025. Aan de samenwerkingsovereenkomst is een actieplan gekoppeld dat jaarlijks wordt
geëvalueerd en indien nodig wordt bijgestuurd. Het actieplan omvat 5 actiedomeinen.

Er werd in samenwerking met Wijkwerken - Waas naar nieuwe en bijkomende werkplekken of
opdrachten gezocht. Het was geen gemakkelijke opgave, omdat door corona bepaalde initiatieven
(i.f.v. evenementen, scholen…) niet of beperkt konden plaatsvinden. Toch werd een nieuw project
inzake zwerfvuil opgestart dat zowel maatschappelijk als door de wijkwerkers en de organisator
positief werd onthaald.

De ruimtelijk-economische studie werd in juni goedgekeurd. In uitvoering hiervan zijn we op zoek
naar partnerships. Niet alleen in ondernemerskringen (Voka, Bepasin), maar ook in het onderwijs. In
de studie wordt een bijzondere, transversale rol toebedeeld aan het onderwijs en kennisinstellingen.

In het kader van de uitvoering van de ruimtelijk-economische studie werd met Voka - Kamer van
Koophandel Antwerpen - Waasland een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij o.a. hun
netwerk en in-huis-kennis zal aangewend worden de studie mee uit te voeren. Er wordt jaarlijks in
een stuurgroep vastgelegd op welke sectoren of (ontwikkelings)gebieden we inzetten. Voka
ontvangt hiervoor 60.000 EUR.

Uit de ruimtelijk-economische studie kwam de site Heistraat, waar Den Azalee en het brownfield
van Nobels-Peelman zijn gelegen, uit als broedplaats voor circulaire economie. Het studiebureau
Miss Miyagi analyseerde enkele ontwikkelingssporen voor deze site. We ontvingen Vlaio
ondersteuning om de site te laten groeien als werkplek in een stedelijke, verweven context.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 977.951 1.152.660 1.012.410

Ontvangsten 421.329 429.700 297.498

Saldo -556.622 -722.960 -714.912

Investeringen
Uitgaven 38.947 38.947 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -38.947 -38.947 0

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000035: 35. Samenwerken voor werk
35. Samenwerken voor werk

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

Toelichting evaluatie: Op schema: In 2020 voerde Traject vzw een mobiscan uit, in samenwerking met Bepasin
(Bedrijvenparken Sint-Niklaas), Interwaas,vVoka, het Provinciaal Mobiliteitspunt en het
stadsbestuur. De implementatie van de bevindingen uit de mobiscan wordt een gezamenlijk
engagement van bedrijven en het stadsbestuur. Bepasin zal hierin een verbindende rol opnemen.
We willen ook de samenwerking met Bepasin bestendingen door middel van een
samenwerkingsovereenkomst.

Met Kavka vzw hebben we verkennende gesprekken gevoerd om vanaf eind 2020, begin 2021 te
starten met de uitrol van het BAAS–project. In dit project willen we een vernieuwende methodiek
hanteren om ondernemerschap bij jongeren te stimuleren en te ondersteunen. Hiervoor wordt de
broedplaats in de Lindenstraat aangeduid.

Het digitale ondernemersloket krijgt een upgrading. We willen onze online dienstverlening voor
ondernemers verder ontwikkelen. Op onze website ondernemeninsintniklaas.be zullen
onze ondernemers op één plaats aanvragen, dossiers, etc. kunnen
opvolgen in een digitaal ondernemersloket.

Met Dyzo, een door Vlaanderen erkende organisatie, werd een overeenkomst afgesloten om
ondernemingen of zelfstandigen in nood te voorzien van de nodige ondersteuning op maat in onze
stad.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 149.770 230.640 159.930

Ontvangsten 76.317 143.270 63.750

Saldo -73.453 -87.370 -96.180

Investeringen
Uitgaven 0 0 50.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -50.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000036: 36. De bedrijvige kernen ondersteunen
36. De bedrijvige kernen ondersteunen

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

Toelichting evaluatie: Op schema: De actualisatie van een horeca- en detailhandelsbeleid werd omwille van corona
uitgesteld. Er werd veel energie gestoken in de begeleiding van horeca en detailhandelszaken. Er
werd een taskforce met Unizo opgericht, het parkeerbeleid werd aangepast, ondernemers werden
vrijgesteld van concessies of belastingen of kregen uitstel van betaling, de horeca mocht hun
terrassen uitbreiden, de mogelijkheden inzake tijdelijke ambulante handel werden uitgebreid (bv. op
particuliere eigendom),… Kortom, de stad nam een hele resem van maatregelen ter ondersteuning
van onze handelaars in tijden van corona.

Initiatieven van handelaarsverenigingen in de deelgemeenten konden opnieuw op onze
ondersteuning rekenen, waaronder initiatieven waarbij ondernemers uit de deelgemeenten
samenwerkten met collega’s uit de stadskern. De kernversterkende premies (focusgebied) werden
bestendigd.

In september werd een adviseur detailhandel aangesteld die zowel de noden van de deelgemeenten
als van de stadskern opvolgt, ter vervanging van de centrummanager.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 635.313 572.677 630.541

Ontvangsten 0 30.000 30.000

Saldo -635.313 -542.677 -600.541

Investeringen
Financiering

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

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Wegens corona werden de meeste jaarmarkten, de veeprijskamp van de land- en
tuinbouwschool en de Lekker Lokaal-markt geannuleerd. Enkel de jaarmarkt van Sinaai (Dries) is
kunnen doorgaan.

Naar aanleiding van de ‘trage wegen’-fietskaart, werden per met route (Sint-Niklaas, Nieuwkerken,
Sinaai-Belsele) een aantal korte keten-initiatieven in de kijker op ontdeksint-niklaas.be.

Dit jaar werd een Fair Trade Fietsroute Sint-Niklaas gelanceerd. De route passeert onder meer langs
lokale land- en tuinbouwers waarbij je rechtstreeks producten kan kopen.

Een offertevraag voor een lokale voedselstrategie werd opgemaakt. Een lokale voedselstrategie is
een participatief ontwikkeld plan met een visie en doelstellingen gericht op het verduurzamen van
het lokale landbouw- en voedingssysteem. In deze offerte wordt de voorbereiding en de begeleiding
van stakeholdersbijeenkomsten gevraagd, om tot operationele en concrete doelstellingen te komen
voor de opmaak van een lokale voedselstrategie. Ook het uitschrijven van de strategie hoort tot
deze opdracht.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 11.979 27.280 32.875

Ontvangsten 430 500 500

Saldo -11.549 -26.780 -32.375

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.576.490 3.967.104 3.017.133

Ontvangsten 2.698.690 3.006.675 1.788.781

Saldo -877.800 -960.429 -1.228.352

Investeringen
Uitgaven 1.553.192 4.472.300 4.259.262

Ontvangsten 15.216 1.074.117 500.000

Saldo -1.537.976 -3.398.183 -3.759.262

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: De gemeenteraad ging eind 2019 akkoord met de oprichting van een
intergemeentelijke samenwerking voor cultuur en de integratie ervan binnen Interwaas. Het
intergemeentelijk samenwerkingsverband voor cultuur in het Land van Waas groeide uit tot
Cultuurtuin WAAS en is de samenwerking tussen 10 Wase gemeenten rond kunst en cultuur. Via dit
verband worden we op de hoogte gebracht van wat er in het Waasland cultureel te beleven is en
worden culturele spelers over de grenzen van gemeenten en sectoren heen gestimuleerd en
verbonden.
Cultuurtuin WAAS realiseerde ondertussen al enkele inspiratiedagen en webinars (o.a. over
streaming) en ondersteunde diverse projecten. Hieronder enkele van deze projecten georganiseerd
in of door de stad (o.a. Bib, cc, SteM):
• Expo Landjuweel - Tijdloze tragiek op de planken: De Goudbloem speelt Genoveva;
• Expo Honger;
• Het poëzieproject Onmisbaar veraf – postkaartjes;
• De podcast Sprekend Waasland

In weerwil van de coronaperikelen is de cultuurraad er uiteindelijk toch in geslaagd om de
‘Cultuurprijzen voor 2019’ uit te reiken. De plechtige uitreikingen werden aanvankelijk gepland in
het kader van de afsluitende feestelijkheden n.a.v. het 50-jarig bestaan van de cultuurraad. Zoals
vele andere heeft ook dit evenement helaas niet kunnen plaats vinden. Gezien de omstandigheden
werd de jurering digitaal gevoerd op basis van nominaties die werden verzameld via een open
oproep en op basis van publicaties in de media. De digitale stemronde heeft op duidelijke wijze tot
volgende winnaars geleid:
• Voor erfgoed en beeldende kunsten: Benny Luyckx
• Voor podiumkunsten: Theater Tieret
• Voor de socio-culturele sector: 25 jaar Poëzieprijs Boontje

De winnaars kregen een geldprijs van 250 EUR en een portret van Paul De Malsche.

De stad heeft dit jaar een unieke bron voor stadsgeschiedenis verworven, namelijk het archief en de
bibliotheek van oud-burgemeester Van Dorpe. Op vrijdag 18 december was er een officieel
overdrachtsmoment.

Voor het historisch OCMW-archief is een tijdelijke atelierruimte ingericht op het gelijkvloers van het
gebouw Vermeir aan de Azalealaan. Samen met twee wijkwerkers worden deze archieven letterlijk
vanonder het stof gehaald en beschikbaar gemaakt voor onderzoek.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.095.855 1.400.783 405.670

Ontvangsten 1.366.297 1.397.248 50.000

Saldo 270.442 -3.535 -355.670

Investeringen
Uitgaven 0 15.000 15.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -15.000 -15.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Het bouwdossier voor d’Academie Beeld (nieuwe inkompartij in de Boonhemstraat) zit
goed op schema. Nadat half oktober 2020 de voorbereidende werken van start gingen, werd op 2
november 2020 gestart met de afbraak van de conciërgewoning. De voltooiing van het project
wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.

In d’Academie Podium kan voortaan ook de orkestklas op het Vakschoolhof worden gehuurd door
derden. De retributies daarvoor werden door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 26 juni
2020. Ook de verlichting in de Anton van Wilderodezaal werd in juni 2020 gerealiseerd.

Door het invoeren van het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs en het wegvallen van de
programmatiestop in 2018, kunnen beide academies met nieuwe vakken en opties inspelen op
actuele noden en verwachtingen. Zo startte d’Academie Beeld dit schooljaar met een cursus
sounddesign, in nauwe samenwerking met het filmatelier en het projectatelier. In d’Academie
Podium werd de voorbije twee jaar gewerkt aan de uitbouw van een 1ste graad muziek- en
woordinitiatie, een creërende optie in de 4de graad (klassieke muziek en woordkunst-drama) en een
specialisatiegraad. In september 2020 werd een creërende optie jazz-pop-rock gelanceerd, eveneens
in de 4de graad.

Voor de uitbouw van een STEAM-lab in d’Academie Beeld werden dit jaar een borduurmachine, een
vacuümpers en een FabLib (pakket met uiteenlopende tools voor een mobiele makerplaats)
aangekocht.

Op 25-26 januari 2020 had op de site van de academies en de stadsschouwburg de 3de editie plaats
van De Nacht. Tijdens dit 24 uur durend kunstenfestival – Performance was het thema – konden
ruim 5.000 bezoekers genieten van meer dan honderd verschillende voorstellingen of activiteiten.
Dit festival heeft voortaan tweejaarlijks plaats.

Wat de Vrije Ateliers betreft, ging het college in zitting van 13 juli 2020 akkoord met een grondige
renovatie binnen het Energiezorgplan met Fluvius. De werken, die op de rol staan voor 2021,
omvatten: renovatie buitenschil (dak, een deel van de gevels en buitenschrijnwerk), vernieuwen van
de bestaande verwarming, relighting en zonnepanelen. De inrichting van een professionele
leskeuken werd eveneens voorbereid; ze zal deels parallel verlopen met de
renovatiewerkzaamheden.

We zijn volop bezig met de aankoop van het meubilair en de inrichting van de Paterskerk, waarin
drie zalen ter beschikking gesteld worden (ter vervanging van de zalen van Familia). De opening van
de Paterskerk is voorzien februari 2021. We streven hierbij naar de implementatie van slimme
infrastructuur.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.232.669 1.294.267 1.294.651

Ontvangsten 885.511 976.435 1.004.435

Saldo -347.159 -317.832 -290.216

Investeringen
Uitgaven 415.504 1.049.226 2.831.558

Ontvangsten 0 953.505 500.000

Saldo -415.504 -95.721 -2.331.558

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000040: 40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen
40. Sportinfrastructuur verder ontwikkelen

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

Toelichting evaluatie: Op schema: De opstart van het strategisch project sport- en recreatiepark Puyenbeke bracht twee
acties samen, nl. enerzijds de ontwikkeling van het oude voetbalcentrum Puyenbeke tot een
multidisciplinair sport- en recreatiepark, anderzijds de realisatie van een nieuw zwembadparadijs
met een aanbod voor lerende, gezondheids- en sportieve zwemmers, én voor aqua-recreanten. Vier
externe partners werden aangesteld om dit complexe project in goede banen te helpen leiden,
namelijk Rasschaert Advocaten (juridische begeleiding), Suunta (MOBER), Createlli
(participatietraject) en Palmbout (ruimtelijke visie).
De coronacrisis bemoeilijkte initieel een normale uitrol van zowel de mobiliteitsstudie, als het
participatietraject. Toch konden beide worden uitgewerkt. Op woensdag 16 september vond een
infomarkt plaats in de lokalen van de O.L.V.-Presentatie Watermolendreef en op woensdag 18
november het digitale Stadsgesprek met ca. 150 deelnemers Puyenbeke als centraal thema.
In tussentijd kon het nieuw aangelegde baseballterrein na de eerste lockdown in gebruik worden
genomen.

Het strategisch project Sterk Belsele kende eveneens een concrete ontwikkeling. In de loop van de
zomer gingen de werken van start voor de aanbouw aan sporthal De Klavers van lokalen voor jeugd
en dans. Hiervoor tekenden KLJ Belsele, JH De Galjaar en Turn- en Dansvereniging Ritmica.

Het investeringsbudget voor de outdoor sportinfrastructuur werd stevig aangesproken:
het voetbalterrein aan De Witte Molen en het hoofdterrein van FC Sint-Niklaas in Puyenbeke kregen
nieuwe balvangnetten (samen 21.370 EUR), terwijl de lichtinstallatie van één van de
kunstgrasterreinen in het sportcentrum Meesterstraat deels werd verled (7.120 EUR). Blikvanger
was zeker de plaatsing van een nieuw, sterk verlichtingssysteem op het atletiekterrein van het
Gerard Bontinckstadion (113.560 EUR). Op 23 november startten de werken voor de heraanleg van
de parking en het voorterrein van sportcentrum De Witte Molen (378.600 EUR).

Indoor ging de aandacht vooral naar de turnhal van De Witte Molen, waar onder meer de eerder
opgestarte renovatie van de valkuil werd afgewerkt (21.700 EUR). De in 2019 geopende dojo voor
vechtsporten in De Witte Molen werd verder uitgerust met multifunctionele wanden en bokszakken
(2.380 EUR), terwijl ook voor andere sportzalen en -terreinen nieuwe materialen werden
aangeschaft.
In sporthal Ter Beke in Sinaai werd een elektronisch toegangscontrolesysteem geïnstalleerd dat in
de loop van 2021 zal worden geactiveerd.

Zes sportverenigingen konden met behulp van subsidies een specifiek infrastructuurproject
realiseren in hun eigen accommodatie, namelijk VOS Reinaert, HQ Gaming Club, VK White Boys,
Herleving Sinaai, Tennisclub Wase en Kracht en Geduld (totale subsidie 26.008 EUR).

Op 4 juli werd de Peddelroute Waasland geopend. Deze vaarroute voor recreatieve, niet-
gemotoriseerde watersport (kano, kajak, sup) kwam tot stand op initiatief van Sport Vlaanderen in
samenwerking met zeven instanties, twee sportfederaties en zes gemeenten, waaronder Sint-
Niklaas. Zij loopt over ons grondgebied ter hoogte van de Moervaart in Sinaai.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 579.289 577.770 638.405

Ontvangsten 405.768 587.550 720.346

Saldo -173.520 9.780 81.941

Investeringen
Uitgaven 843.923 1.732.703 871.000

Ontvangsten 15.216 120.612 0

Saldo -828.707 -1.612.091 -871.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Den Apostel vzw keurde in het voorjaar een samenwerking met MAN Architecten goed
voor de opmaak van een totaalvisie op de renovatie van de jeugdinfrastructuur aan de
Apostelstraat. Er werden verschillende workshops georganiseerd met alle stakeholders. Hun
technische en esthetische inbreng én de input uit een inspraaktraject met jongeren moet resulteren
in een voorontwerp dat wordt verwacht in januari 2021.

Er werd een verbouwsubsidie aan KSA Sint-Niklaas toegekend voor aanpassingen aan hun beide
lokalen. Enkele andere bouw- of verbouwprojecten van jeugdverenigingen die we met het
stadsbestuur via een subsidie kunnen ondersteunen zoals bv. De Schakel liepen door de coronacrisis
vertraging op. Begeleiding op maat van deze projecten door JOS vzw loopt verder. Er werd met de
sector toegewerkt naar de aanpassing van de voorwaarden om aanspraak te maken op
infrastructuursubsidies.

De aanleg van de kleurrijke hypecourt aan het Jan Breydelplein werd de eyecatcher van het street
art voorjaar. De court werd bij de opening ingespeeld door basketicoon An Wauters. Vlak voor de
zomer werd meteen ook de eerste street art route en kaart gelanceerd. Het project voor een grote
mural aan het Casinopark in de Stationsstraat werd grondig voorbereid maar kent pas een realisatie
in het voorjaar 2021. In het najaar werd het project met street art op nutskasten afgerond met twee
werken: eentje aan de Plezantstraat en eentje aan het Elisabethplein.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 588.100 587.042 594.607

Ontvangsten 0 3.000 3.000

Saldo -588.100 -584.042 -591.607

Investeringen
Uitgaven 293.765 1.675.371 541.704

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -293.765 -1.675.371 -541.704

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Prioritair actieplan: AP000042: 42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen
42. Vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen

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

Toelichting evaluatie: Op schema: De Bib zet in op leesbevordering en leesplezier. Hiervoor zijn we voortdurend op zoek
naar nieuwe tendensen en mogelijkheden, inspirerende voorbeelden en sprekers, unieke initiatieven
en ideeën. Ook in tijden van corona. Het was een jaar waarin het openbare en sociale leven sterk
aan banden werd gelegd. Maar de bibliotheek bleef open! In een mum van tijd werd een
afhaalsysteem uitgewerkt waardoor de inwoners van Sint-Niklaas boeken, dvd’s, cd’s e.a. konden
komen ontlenen. Hiermee konden we meer dan 1.500 leners gelukkig maken. En toen de
versoepeling aangekondigd werd, richtten we de bibliotheek zo in dat de bezoekers op een veilige
manier toegang hebben tot de collectie. Studenten konden, ondanks de coronamaatregelen, in
augustus in de bib terecht om te studeren.

Net voor de lockdown in maart startte een nieuwe mooie samenwerking met de welzijnsdiensten in
het gebouw zelf, nl. de opening van de Wonderbar, een bemande pop-up koffiebar. Meteen een
tegemoetkoming aan nood van de bibbezoekers om rustig een tas koffie te kunnen drinken.

De catalogus en website vormen een steeds belangrijkere sleutel tot het aanbod. In 2020 zetten we
dan ook volop in op het verbeteren en verrijken van deze toegang. Met Bieblo en Mijn Leestipper
kregen de leners nieuwe instrumenten aangereikt om keuzes te maken die hen op het lijf geschreven
zijn. De e-books werden geactualiseerd en in 2020 bereidden we ons ook verder voor op een
Maakbib mét de nodige tools en apparaten.

De klassieke boekenverkopen konden coronagewijs niet doorgaan. Daarom bood de bib vanaf
september pakketjes met afgevoerde materialen permanent aan in de uitleendienst.

Toegang tot informatie, leesplezier en inspiratie biedt de bib ook via een scala aan activiteiten. In
normale tijden fysiek in de bib. In coronatijden veilig en op afstand. De expo’s werden raamexpo’s of
wandelingen doorheen de stad, de lezingen werden webinars, de workshops werden
knutselpakketten om af te halen. Zo konden D’Ruit, On Air, pré-Coup de Ville, de Poemtata
Poëzieroute, Onmisbaar Veraf en Bunker buiten de muren van de bib beleefd worden. Het interview
met Bart Moeyaert, de lezingen binnen Buitenbeentjes, de besprekingen van de Leeslamp,
Kinderjeugdjury Vlaanderen en Wereldlichtjesdag kon je online volgen en de Codekrakertjes,
Kunstendag voor Kinderen en Sint en Piet konden de kinderen thuis uitproberen. Gelukkig konden
toch een paar expo’s ook fysiek in de bibliotheek gepresenteerd worden. ‘Tijdloze tragiek op de
planken. De Goudbloem speelt Genoveva’ was het resultaat van een unieke samenwerking tussen
de Biliotheca Wasiana, het archief, Universiteit Antwerpen en de bibliotheek. De expo’s
Deurportretten van Femke Vercauteren en Fotografen voor de Zorg van Miet Neirinckx boden een
unieke kijk op dit ‘corona-jaar 2020’.

De Kinderstadsdichter Mauro Pauwels bleef dan weer inspireren en kwam zelf aan het woord via
verschillende gedichten. Gedichtendag en Poëzie op zondagen boden Vlaamse dichters de kans om
dit ook te doen. En tenslotte keken we terug op 10 jaar Kinderstadsdichterschap in Sint-Niklaas met
de publicatie van de bundel ‘Stad vond Kinderstadsdichter’.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 80.577 107.243 83.800

Ontvangsten 41.115 42.443 11.000

Saldo -39.462 -64.800 -72.800

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire actieplannen
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Deze doelstelling loopt verder over de volledige meerjarenplanning.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 91.059.154 95.600.799 94.883.741

Ontvangsten 131.536.118 134.980.608 132.501.363

Saldo 40.476.964 39.379.809 37.617.623

Investeringen
Uitgaven 5.798.412 9.380.915 10.570.539

Ontvangsten 17.566 16.300 16.300

Saldo -5.780.846 -9.364.615 -10.554.239

Financiering
Uitgaven 13.373.633 12.907.329 15.283.997

Ontvangsten 6.361.806 14.238.737 49.128.737

Saldo -7.011.827 1.331.408 33.844.740

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

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Onder dit actieplan bevinden zich vooral acties voor de reguliere interne werking die
geen specifieke (project)werking behoeven waarover kan worden gerapporteerd. De kerncijfers
(exploitatie-uitgaven voor personeel, toelagen en algemene werking - exploitatie-ontvangsten) zijn
raadpleegbaar in de diverse schema's bij de jaarrekening.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 72.116.990 75.586.772 74.699.836

Ontvangsten 60.226.160 61.793.370 59.756.841

Saldo -11.890.830 -13.793.403 -14.942.995

Investeringen
Uitgaven 1.600.195 3.873.475 1.892.788

Ontvangsten 3.772 0 0

Saldo -1.596.424 -3.873.475 -1.892.788

Financiering
Uitgaven 13.373.633 12.907.329 15.283.997

Ontvangsten 6.361.806 14.238.737 49.128.737

Saldo -7.011.827 1.331.408 33.844.740
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: In het kader van de coronacrisis heeft de stad verschillende maatregelen genomen om
burgers en ondernemingen financieel tegemoet te komen zoals vrijstelling voor verschillende
concessies/huurgelden, vrijstelling terrasbelasting voor de horeca (aanslagjaar 2020), uitstel van
betaling voor de terrasbelasting (aanslagjaar 2019), vrijstelling kermisgelden en marktgelden, gratis
verlenging zwemabonnementen Sinbad, gratis verlenging parkeerabonnementen (werkgerelateerd),
halvering belasting nachtwinkels.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 258.590 247.812 252.507

Ontvangsten 59.378.106 61.060.787 60.509.571

Saldo 59.119.516 60.812.974 60.257.064

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: De optimalisatie van de selectieprocedures heeft omwille van de corona lockdown een
versnelde stap richting digitalisering gezet op het vlak van de selectieproeven.
Intakevergaderingen via Teams, online testing, thuisopdrachten en digitale presentaties zijn nu een
vast onderdeel van de selectieprocedures. Ook op het vlak van verspreiding van de vacatures is er
verder gedigitaliseerd door gebruik te maken van de digitale reclameborden.

Van 1 tot 10 oktober, heeft de stad samen met de Vlaamse Logo’s, het Steunpunt Geestelijke
Gezondheid, TeGek!? en het Vlaams Instituut Gezond Leven ingezet op het belang van een goede
geestelijke gezondheid. Omdat we er nog altijd te veel over zwijgen en praten net een deel van de
oplossing is. Door deel te nemen aan de campagne #samenveerkrachtig willen we het belang van
mentaal welzijn benadrukken bij al onze medewerkers. Het leven zoals we dat kennen, wordt dit
jaar serieus op zijn kop gezet door Covid-19. Voor veel mensen gaat dit gepaard met onzekerheid,
angst of stress. Om goed/beter te kunnen omgaan met al die onzekerheid is een flinke portie
veerkracht heel nuttig! Veerkracht is het vermogen om door te zetten, ook als het leven tegenzit, het
is een samenspel van erfelijke eigenschappen en omgevingsfactoren.

We werkten hiertoe een aantal acties uit die de mentale gezondheid van onze medewerkers een
boost kunnen geven. Met één van die acties willen we benadrukken hoe belangrijk het is hulp te
vragen als dat nodig is. Om iedereen te informeren en ‘de weg te wijzen’, verdelen we voor alle
medewerkers:
• ‘Het Kompas’, waarbij je in één oogopslag ziet voor welk probleem je waar terecht kunt
binnen onze organisatie
• de folder ‘Het kompas wijst je de weg’ met meer uitleg over ons intern
hulpverleningsaanbod
• de folder ‘De hulpwijzer helpt je op weg’ waarin een aantal externe hulpverleners uit de
regio voorgesteld worden.

Er loopt in samenwerking met Divergent een traject rond reïntegratie van werknemers na
langdurige ziekte.

De leidinggevenden volgden reeds de opleiding deontologische code, meer bepaald ‘waarden op de
werkvloer’ in 2019. In het voorjaar waren de medewerkers aan de beurt maar deze opleidingen
konden wegens de gekende reden niet doorgaan. Vanaf september zijn alle groepsopleidingen
opnieuw opgestart.
Werken aan waardenbewustzijn en integriteit binnen de organisatie is een noodzaak. Het zorgt voor
vertrouwen, weerbaarheid en bespreekbaarheid van moeilijke werksituaties. Tijdens de opleiding
worden de waarden van de deontologische code van stad en OCMW bekeken en de situaties waarin
deze waarden onder spanning staan in de werkcontext. De nadruk van de opleiding ligt op het
oefenen om met moeilijke waardensituaties en -dilemma’s om te gaan. Daarnaast onderzoeken we
samen wat we nodig hebben om deze waarden effectief te laten werken. De vorming legt vooral de
nadruk op dialoog en reflectie en minder op theorie.

De evaluatie van het proefproject rond flexibele uurroosters is gemaakt en is voorgelegd aan het
bestuur. De beslissing over de verdere uitrol volgt nog voor begin 2021.
Het project rond fietsleasing staat on hold tot op het ogenblik dat de onderhandelingen op Vlaams
niveau afgerond zijn om zo een duidelijker beeld te krijgen op het juridisch kader.
Het project rond zelfroostering is nog niet opgestart.

Om de interne communicatie te verbeteren is er beslist om een mailadres voor alle medewerkers te
voorzien, zodat iedereen rechtstreeks bereikbaar is.
Tijdens deze speciale periode is ook de Corona FAQ gelanceerd en ‘tips & tricks’ tegen de coronadip.
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 15.392.776 15.641.184 15.826.083

Ontvangsten 11.510.953 11.528.602 11.558.602

Saldo -3.881.824 -4.112.582 -4.267.481

Investeringen
Uitgaven 1.929 39.000 39.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -1.929 -39.000 -39.000

Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: De werken aan de nieuwe vleugel van het stadhuis verlopen vlot. Na de sloopfase en
grondwerken zagen we in 2020 de nieuwe vleugel uit de grond verrijzen. Eind 2020 waren de
ruwbouwwerken aan de tweede verdieping volop aan de gang. In 2021 staat de derde en laatste
verdieping op de planning, samen met het plaatsen van de vele ramen, het implementeren van de
technieken en het afwerken met gevelmetselwerk.

Corona noopte ons in 2020 tot een versnelde invoering van het ‘werken op afspraak’. Waar enkele
diensten via proefprojecten al in 2018/2019 de eerste stappen zetten, schakelden we in kwartaal 2
van 2020 massaal over op het afsprakensysteem. Ook betalen via bancontact, ongeacht de grootte
van het te betalen bedrag, geraakte door de corona maatregelen snel ingeburgerd, evenals meer
online verrichtingen (met telefonische ondersteuning door het klantencontactcenter en de
betrokken diensten). We namen maatregelen om onze dienstverlening zo veilig mogelijk aan te
bieden, zowel voor onze klanten als onze medewerkers. We bouwden onze loketten uit met
plexiglas, zorgden voor handgels/mondmaskers, brachten markeringen en signalisatie aan, voerden
waar het kon éénrichtingsverkeer in onze gebouwen in.

We zorgden voor de continuering van de dienst- en hulpverlening en schonken hierbij veel aandacht
aan de noden van kansengroepen in onze stad. Zowel het team van de maatschappelijk assistenten
als het leidinggevend kader is ondertussen versterkt. Voor de reguliere werking zijn er vier voltijds
bijkomende maatschappelijk assistenten aangeworven. Daarnaast werd bijkomend het
leidinggevend kader versterkt door de aanwerving van een diensthoofd mens. Hierdoor is de
gemiddelde caseload van elke maatschappelijk assistent verlaagd. Ter voorbereiding van de
herinrichting van het onthaal en het publieksgedeelte van het welzijnshuis werd het eindrapport van
de klanttevredenheidsenquête die de vorige jaren is afgenomen intern besproken. Hierin zitten
waardevolle aanbevelingen voor de herinrichting van het onthaal.

We bleven ook verder investeren in onze online dienstverlening. De portaalsite werd gescreend op
de kwaliteit van de informatie en beschikbare formulieren en aangevuld waar mogelijk. Online
zaalverhuur werd gelanceerd. Een nieuwe website voor het museum werd gelanceerd en nog vele
andere digitaliseringsprojecten werden opgestart. Nog net voor het einde van het jaar lanceerden
we een nieuw e-loket waarmee onze inwoners aktes en attesten via eID kunnen opvragen en snel
volledig automatisch kunnen ontvangen.  Om deze digitale loketproducten ook snel te kunnen
afleveren aan inwoners zonder digitale vaardigheden, creëerden we een snelbalie in de onthaalzone
waar zij zonder afspraak terecht kunnen.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 393.899 507.515 516.400

Ontvangsten 380.575 580.500 659.000

Saldo -13.323 72.985 142.600

Investeringen
Uitgaven 2.155.257 3.021.279 5.936.756

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.155.257 -3.021.279 -5.936.756

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
56



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

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Inzake ICT werd op technisch vlak sterk geïnvesteerd in extra beveiliging, hardware en
netwerkconnecties, zoals glasvezel, extra firewalls, meer ICT-middelen voor de medewerkers en
extra beveiligingsprocedures via ATP en MFA. De voorbereidingen en de eerste stappen werden
ondernomen voor de volledige vervanging van de ICT-serverinfrastructuur met nadruk op een
diepere samenwerking met externe clouddiensten. Microsoft Teams werd geïntroduceerd in 2020.

Het masterplan informatiemanagement en de digitale strategie kregen vorm. Diverse
digitaliseringsprojecten bij de diensten werden onder begeleiding van het team digitalisering
uitgevoerd zowel met focus op online dienstverlening als op een efficiëntere, interne werking. In
navolging van een succesvol eerste traject werken we verder aan de digitalisering van de
ondernemersaanvragen en bijhorende processen. Een business analist (externe consultancy) werd
aangesteld om digitaliseringsprojecten aan te pakken samen met de diensten. Een eerste traject
rond de processen van premies en subsidies werd opgestart.
Op de diensten stelden we informatiebeheerders aan. Deze zullen zich in de toekomst bekommeren
om documentbeheer, archief en informatieveiligheid.

Een nieuwe informatieveiligheidsconsulent of functionaris voor gegevensbescherming (ook wel DPO
of Data Protection Officer) ging van start. Het informatieveiligheidsbeleid werd ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad. Het informatieveiligheidsplan werd goedgekeurd door het
college.

We onderzoeken andere methodes om op een objectieve manier bezoekersstromen in kaart te
brengen (in plaats van passantentelling op basis van wifisensoren). Zo zijn we gestart met
passantentelling op basis van mobiele data.

In 2020 lanceerden we een dashboard rond Covid-19
(https://sintniklaas.incijfers.be/dashboard/covid-19/). Het coronavirus is er op te volgen in cijfers en
grafieken voor Sint-Niklaas. We maken cijfers voor iedereen online beschikbaar op een nieuw online
dashboard dat elke werkdag een update krijgt.

Samen met andere centrumsteden werken we mee aan het ‘Smart city-speerpuntenprogramma’ van
het Kenniscentrum Vlaamse Steden (onder andere rond automatische rechtentoekenning) en het
ondersteuningsprogramma van de Vlaamse overheid voor de digitale transitie van lokale overheden
‘Smart Flanders 2.0’.

D’Academie Beeld ging in het schooljaar 2019-2020 van start met een Office 365-pakket dat
toegankelijk is voor alle leerkrachten. Vermits zij elk ook een professioneel e-mailadres hebben
gekregen, kunnen privé en werk gemakkelijker worden gescheiden. De ontwikkeling van een STEAM-
lab wordt volop voorbereid. Via weloverwogen aankopen van machines en apparaten moet het
mogelijk zijn om tegen 2022 een goed uitgerust atelier te realiseren, dat ook toegankelijk is voor
derden.

Ook in d’Academie Podium beschikken alle leerkrachten sinds dit schooljaar over een Officepakket
waaraan een eigen mailadres op academieniveau is gekoppeld. De digitale contacten tussen
leerlingen en leerkrachten verlopen daardoor professioneler en het organiseren van digitale lessen
wordt vereenvoudigd.
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2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.786.258 3.495.656 3.449.555

Ontvangsten 40.325 17.350 17.350

Saldo -2.745.933 -3.478.306 -3.432.205

Investeringen
Uitgaven 2.041.030 2.447.162 2.701.996

Ontvangsten 13.794 16.300 16.300

Saldo -2.027.236 -2.430.862 -2.685.696

Financiering

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

Toelichting evaluatie: Op schema: De vrijwilligerscoördinatie is gestart en de overheidsopdracht voor een softwarepakket
is in oktober 2020 afgerond. Het vrijwilligersbeleid kan nu nog verder worden ontwikkeld en
uitgewerkt.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 6.959 9.060 9.560

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -6.959 -9.060 -9.560

Investeringen
Financiering
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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

Toelichting evaluatie: Op schema: Het missie- en visietraject participatie werd onder de noemer ‘Samenwerken met
impact’ in het najaar van 2020 gelanceerd, en loopt tot mei 2021. Afgestemd op dit missie- en
visietraject wordt een pilootproject gebiedsgericht werken opgestart. Producten zoals
crowdfunding, wijkbudget en burgerpanel worden meegenomen in de denkoefening rond
gebiedsgericht werken.

Voor de werven wordt steeds een projectmatige aanpak op maat van de werf uitgerold. Zo werd
voor de werf Puyenbeke een brede bevraging gelanceerd na een coronaproof infomoment, gingen
er focusgesprekken door met heel wat partners en doelgroepen, en ging er een online stadsgesprek
door. Ook voor de werf Grote Markt werden verschillende focusgesprekken georganiseerd met
professionelen (handelaars, horeca, marktkramers,…) en werd in december een woordelijke én
visuele brede bevraging gedaan.

Kwalitatieve projectmatige inspraak wordt ook mogelijk gemaakt, onder andere via het
raamcontract participatie. Ondertussen werd in een tiental projecten verspreid over verschillende
diensten en clusters participatie georganiseerd met externe begeleiding via het raamcontract
(buurtgericht netwerk, programma klimaat, aansluiting Hoogkameren, vervoersregio,…).

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 61.288 66.050 68.050

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -61.288 -66.050 -68.050

Investeringen
Financiering

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

Toelichting evaluatie: Op schema: Het was de bedoeling om dit jaar de eerste keer te experimenteren met de jaarlijkse
jongerenbegroting van 20.000 EUR. Helaas kon dit participatie-event in ’t Bau-huis niet doorgaan.
Normaliter zouden 50 gelote scholieren van 8 secundaire scholen op een co-creatieve manier samen
beslissen over hoe deze middelen ingezet zouden worden. De methodiek is niet verloren en we
werken toe naar een event in maart 2021.

Als alternatief lanceerden we een vragenlijst bij de 5e middelbaars van Sint-Niklaas rond mentale
gezondheid. 412 jongeren deden mee en de resultaten staan op www.sint-niklaas.be/jongwildgoud.
Verder stond er tussen 23 november en 23 december een container op het Sint-Nicolaasplein waarin
we een week lang 20 sessies organiseerden met klassen uit het 4e, 5e en 6e middelbaar. Doelstelling
was om met jongeren in gesprek te gaan over hoe het écht met hen gaat, hen handvaten en tools te
geven voor jezelf en anderen te zorgen en hen op weg te helpen in het zorglandschap van Sint-
Niklaas.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 42.394 46.750 61.750

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -42.394 -46.750 -61.750

Investeringen
Financiering
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Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstellingen:
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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16797
MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 7878
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2. Financiële nota 
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2.1. Doelstellingenrekening 
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J1: Doelstellingenrekening

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613 / EK 16797

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
Algemeen directeur:: Johan Verhulst Financieel directeur:: Bart Foubert

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 1.651.891 1.956.163

Ontvangst 88.680 254.160

Saldo -1.563.210 -1.702.003

Investering
Uitgave 43.571 91.389

Ontvangst 0 0

Saldo -43.571 -91.389

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 21.176.581 21.515.265

Ontvangst 2.728.648 2.601.931

Saldo -18.447.933 -18.913.334

Investering
Uitgave 148.697 216.500

Ontvangst 40.108 33.000

Saldo -108.589 -183.500

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 648.415 999.496

Ontvangst 74.496 173.500

Saldo -573.918 -825.996

Investering
Uitgave 4.524.843 7.004.333

Ontvangst 806.587 7.913.448

Saldo -3.718.255 909.114

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 1.340.240 1.326.640

Ontvangst 920.934 1.437.519

Saldo -419.305 110.879

Investering
Uitgave 8.058.164 9.709.467

Ontvangst 3.614.300 4.173.202

Saldo -4.443.864 -5.536.266

Financiering
Uitgave 136.509 288.809

Ontvangst 3.282.296 3.774.678

Saldo 3.145.787 3.485.869

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 772.558 1.006.655

Ontvangst 62.477 53.300

Saldo -710.081 -953.355

Investering
Uitgave 1.452.524 3.227.084

Ontvangst 0 626.035

Saldo -1.452.524 -2.601.049

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 10.704.337 11.208.140

Ontvangst 5.826.132 5.796.004

Saldo -4.878.205 -5.412.136

Investering
Uitgave 22.281.201 38.940.548

Ontvangst 428.078 14.448.740

Saldo -21.853.122 -24.491.808

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 17.565.400 18.831.969

Ontvangst 23.749.227 23.188.779

Saldo 6.183.827 4.356.810

Investering
Uitgave 3.580.283 5.332.711

Ontvangst 620.769 964.094

Saldo -2.959.515 -4.368.616

Financiering
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008
08. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 1.775.014 1.983.257

Ontvangst 498.076 603.470

Saldo -1.276.938 -1.379.787

Investering
Uitgave 38.947 38.947

Ontvangst 0 0

Saldo -38.947 -38.947

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 3.576.490 3.967.104

Ontvangst 2.698.690 3.006.675

Saldo -877.800 -960.429

Investering
Uitgave 1.553.192 4.472.300

Ontvangst 15.216 1.074.117

Saldo -1.537.976 -3.398.183

Financiering

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

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 91.059.154 95.600.799

Ontvangst 131.536.118 134.980.608

Saldo 40.476.964 39.379.809

Investering
Uitgave 5.798.412 9.380.915

Ontvangst 17.566 16.300

Saldo -5.780.846 -9.364.615

Financiering
Uitgave 13.373.633 12.907.329

Ontvangst 6.361.806 14.238.737

Saldo -7.011.827 1.331.408

Totaal
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave 150.270.078 158.395.489

Ontvangst 168.183.479 172.095.947

Saldo 17.913.401 13.700.458

Investering
Uitgave 47.479.833 78.414.194

Ontvangst 5.542.625 29.248.936

Saldo -41.937.209 -49.165.258

Financiering
Uitgave 13.510.142 13.196.138

Ontvangst 9.644.102 18.013.415

Saldo -3.866.040 4.817.277

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16797
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J2: Staat van het financieel evenwicht

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613 / EK 16797

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
Algemeen directeur:: Johan Verhulst Financieel directeur:: Bart Foubert

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 17.913.401 13.700.458

a. Ontvangsten 168.183.479 172.095.947

b. Uitgaven 150.270.078 158.395.489

II. Investeringssaldo -41.937.209 -49.165.258

a. Ontvangsten 5.542.625 29.248.936

b. Uitgaven 47.479.833 78.414.194

III. Saldo exploitatie en investeringen -24.023.807 -35.464.801

IV. Financieringssaldo -3.866.040 4.817.277

a. Ontvangsten 9.644.102 18.013.415

b. Uitgaven 13.510.142 13.196.138

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -27.889.847 -30.647.524

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 58.322.690 58.322.690

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 30.432.842 27.675.166

VIII. Onbeschikbare gelden 946.211 946.734

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 29.486.632 26.728.432

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 17.913.401 13.700.458

II. Netto periodieke aflossingen 12.206.119 11.741.249

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 13.467.926 13.021.138

b. Periodieke terugvordering leningen 1.261.806 1.279.889

III. Autofinancieringsmarge 5.707.282 1.959.209

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 5.707.282 1.959.209

II. Correctie op de periodieke aflossingen 1.181.952 752.304

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 13.467.926 13.021.138

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 12.285.974 12.268.834

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 6.889.233 2.711.512
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Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Gemeente en OCMW 29.486.632 26.728.432

- AGB 'T BAU-HUIS 210.294 199.122

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 29.696.926 26.927.554

II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 5.707.282 1.959.209

- AGB 'T BAU-HUIS -17.470 -18.822

Totale Autofinancieringsmarge 5.689.812 1.940.387

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 6.889.233 2.711.512

- AGB 'T BAU-HUIS -30.961 -32.312

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 6.858.273 2.679.200

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossiers van andere entiteiten:

AGB 'T BAU-HUIS: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 610 Alg. 2020001000
MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16797
MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB 'T BAU-HUIS: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 514
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J3: Realisatie van de kredieten
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613 / EK 16797 IK 7878

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur:: Johan Verhulst Financieel directeur:: Bart Foubert

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente

Exploitatie 112.758.811 145.821.036 118.889.243 148.517.278 118.870.427 145.190.970

Investeringen 33.412.913 5.337.848 52.084.623 17.517.547 47.290.497 7.636.155

Financiering 10.464.371 8.482.950 10.749.434 15.993.415 11.943.293 35.108.737

Leningen en leasings 10.422.155 8.382.296 10.574.434 15.874.678 11.568.293 35.000.000

Toegestane leningen en betalingsuitstel 42.217 100.654 175.000 118.737 375.000 108.737

- OCMW
Exploitatie 37.511.267 22.362.444 39.506.246 23.578.669 36.550.900 19.806.632

Investeringen 14.066.920 204.776 26.329.571 11.731.389 16.529.960 1.279.904

Financiering 3.045.771 1.161.153 2.446.704 2.020.000 3.340.704 14.020.000

Leningen en leasings 3.045.771 0 2.446.704 2.020.000 3.340.704 14.020.000

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 1.161.153 0 0 0 0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16797
MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 7878
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2.4. Balans 
 
 
De cijfers van 2019 werden niet mee opgenomen in de rapporten door de overstap van BBC 
2014-2019 naar BBC 2020-2025, de samensmelting van de stad en het ocmw en de 
herschikking van het meerjarenplan. 

  

77



 

 

 

78



J4: Balans

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
Algemeen directeur:: Johan Verhulst Financieel directeur:: Bart Foubert

2020 2019
ACTIVA 540.993.550 0
I. Vlottende activa 53.900.334 0

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 21.551.237
B. Vorderingen op korte termijn 30.119.301 0

1. Vorderingen uit ruiltransacties 12.080.383
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 18.038.918

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 26.199
D. Overlopende rekeningen van het actief 837.310
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen 1.366.288

II. Vaste activa 487.093.215 0
A. Vorderingen op lange termijn 9.100.464 0

1. Vorderingen uit ruiltransacties 10.779.992
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties -1.679.528

B. Financiële vaste activa 72.149.320 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.154.389
3. OCMW-verenigingen 7.715
4. Andere financiële vaste activa 14.987.216

C. Materiële vaste activa 404.609.107 0
1. Gemeenschapsgoederen 321.502.778 0

a. Terreinen en gebouwen 178.601.045
b. Wegen en andere infrastructuur 131.695.353
c. Installaties, machines en uitrusting 2.028.318
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 6.031.914
e. Leasing en soortgelijke rechten 3.145.787
f. Erfgoed 362

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 78.003.719 0
a. Terreinen en gebouwen 76.946.639
b. Installaties, machines en uitrusting 227.117
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.901
d. Leasing en soortgelijke rechten 827.062

3. Andere materiële vaste activa 5.102.610 0
a. Terreinen en gebouwen 4.718.853
b. Roerende goederen 383.756

D. Immateriële vaste activa 1.234.325
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2020 2019
PASSIVA 540.993.550 0
I. Schulden 182.873.432 0

A. Schulden op korte termijn 41.003.998 0
1. Schulden uit ruiltransacties 22.000.183 0

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.358.174
b. Financiële schulden 1.560
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 17.640.450

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 4.876.272
3. Overlopende rekeningen van het passief 373.262
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 13.754.281

B. Schulden op lange termijn 141.869.434 0
1. Schulden uit ruiltransacties 141.869.434 0

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 7.345.275 0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 7.338.886
2. Andere risico's en kosten 6.389
b. Financiële schulden 134.520.518
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 3.640

II. Nettoactief 358.120.118 0
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 104.740.448
B. Gecumuleerd overschot of tekort 20.207.806
C. Herwaarderingsreserves 29.430.141
D. Overig nettoactief 203.741.723
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2.5. Staat van opbrengsten en kosten 
 
De cijfers van 2019 werden niet mee opgenomen in de rapporten door de overstap van BBC 
2014-2019 naar BBC 2020-2025, de samensmelting van de stad en het ocmw en de 
herschikking van het meerjarenplan. 
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J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
Algemeen directeur:: Johan Verhulst Financieel directeur:: Bart Foubert

2020 2019
I. Kosten 165.724.699 0

A. Operationele kosten 161.965.431 0
1. Goederen en diensten 18.325.830
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 70.314.696
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 13.479.185
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. 15.673.076
5. Toegestane werkingssubsidies 40.728.077
6. Toegestane investeringssubsidies 1.778.101
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 439.052
8. Andere operationele kosten 1.227.413

B. Financiële kosten 3.759.268

II. Opbrengsten 174.445.473 0
A. Operationele opbrengsten 167.404.791 0

1. Opbrengsten uit de werking 8.216.579
2. Fiscale opbrengsten en boetes 63.773.029
3. Werkingssubsidies 89.170.167 0

a. Algemene werkingssubsidies 54.732.274
b. Specifieke werkingssubsidies 34.437.894

4. Recuperatie individuele hulpverlening 1.333.275
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 3.363.134
6. Andere operationele opbrengsten 1.548.608

B. Financiële opbrengsten 7.040.683

III. Overschot of tekort van het boekjaar 8.720.774 0
A. Operationeel overschot of tekort 5.439.360 0
B. Financieel overschot of tekort 3.281.414 0

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 8.720.774 0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 8.720.774
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3.01. Overzicht ontvangsten en uitgaven - 
functioneel 
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613 / EK 19882

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) Algemeen directeur:: Johan Verhulst

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Financieel directeur:: Bart Foubert

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
01. Algemene financiering

Exploitatie
Uitgaven 14.023.439 13.790.062 12.533.316 12.481.784 12.340.908 12.217.987 11.999.314

Ontvangsten 120.322.987 122.995.842 120.478.339 123.219.712 125.102.036 127.041.197 130.548.157

Saldo 106.299.547 109.205.780 107.945.023 110.737.928 112.761.128 114.823.210 118.548.843

Investeringen
Uitgaven 645.909 645.912 5.645.452 767.630 262.740 115.470 86.195

Ontvangsten 89.772 86.000 1.029.500 0 0 0 0

Saldo -556.137 -559.912 -4.615.952 -767.630 -262.740 -115.470 -86.195

Financiering
Uitgaven 13.510.142 13.063.355 14.972.897 16.188.665 17.150.947 18.309.763 17.768.200

Ontvangsten 9.644.102 8.482.950 63.931.230 31.204.540 28.804.540 19.804.540 19.304.540

Saldo -3.866.040 -4.580.405 48.958.332 15.015.875 11.653.593 1.494.777 1.536.340

02. Algemene ondersteuning
Exploitatie

Uitgaven 65.723.367 70.558.652 73.118.389 72.965.323 73.651.771 74.738.656 74.792.148

Ontvangsten 6.991.102 7.733.141 7.577.330 7.627.133 7.688.673 7.505.563 7.549.713

Saldo -58.732.266 -62.825.511 -65.541.059 -65.338.190 -65.963.098 -67.233.093 -67.242.434

Investeringen
Uitgaven 10.316.052 10.477.129 34.720.110 12.166.840 10.076.778 2.911.131 4.408.679

Ontvangsten 328.682 213.247 3.371.093 641.300 328.430 179.372 16.300

Saldo -9.987.370 -10.263.882 -31.349.016 -11.525.540 -9.748.348 -2.731.759 -4.392.379

Financiering
03. Jeugd en participatie

Exploitatie
Uitgaven 708.872 735.874 683.948 679.332 684.247 664.552 664.552

Ontvangsten 134 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Saldo -708.738 -727.874 -675.948 -671.332 -676.247 -656.552 -656.552

Investeringen
Uitgaven 332.288 335.672 1.404.936 300.000 300.000 290.000 250.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -332.288 -335.672 -1.404.936 -300.000 -300.000 -290.000 -250.000
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Financiering

04. Mobiliteit, publiek domein en
stadsontwikkeling

Exploitatie
Uitgaven 10.749.288 11.272.911 11.604.262 11.438.305 11.543.668 11.689.034 11.728.179

Ontvangsten 1.781.139 1.648.372 1.931.079 1.671.213 1.686.249 1.701.188 1.716.030

Saldo -8.968.148 -9.624.539 -9.673.183 -9.767.092 -9.857.419 -9.987.846 -10.012.149

Investeringen
Uitgaven 18.704.440 19.620.141 30.854.665 18.552.474 19.497.231 15.541.238 11.461.988

Ontvangsten 4.512.715 4.252.978 14.844.223 5.504.696 1.114.563 1.854.516 1.644.086

Saldo -14.191.725 -15.367.164 -16.010.443 -13.047.778 -18.382.669 -13.686.722 -9.817.902

Financiering
05. Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en
landbouw

Exploitatie
Uitgaven 8.275.408 8.826.014 8.364.721 7.959.478 7.946.998 7.957.278 7.967.498

Ontvangsten 6.608.130 6.838.362 6.989.315 6.884.292 6.884.292 6.887.292 6.887.292

Saldo -1.667.278 -1.987.652 -1.375.406 -1.075.186 -1.062.706 -1.069.986 -1.080.206

Investeringen
Uitgaven 1.064.163 1.674.084 2.841.106 511.617 578.117 380.617 310.617

Ontvangsten 0 0 84.700 0 50.000 0 20.000

Saldo -1.064.163 -1.674.084 -2.756.406 -511.617 -528.117 -380.617 -290.617

Financiering
06. Economie, evenementen en stadspromotie

Exploitatie
Uitgaven 1.834.835 2.058.070 2.826.318 2.720.168 2.637.668 2.575.168 2.487.668

Ontvangsten 136.188 288.070 283.950 220.200 220.200 220.200 220.200

Saldo -1.698.647 -1.770.000 -2.542.368 -2.499.968 -2.417.468 -2.354.968 -2.267.468

Investeringen
Uitgaven 79.271 82.459 180.151 75.500 69.000 99.000 69.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -79.271 -82.459 -180.151 -75.500 -69.000 -99.000 -69.000

Financiering
07. Veiligheid, internationale samenwerking
en erediensten

Exploitatie
Uitgaven 20.403.743 20.581.521 20.196.824 20.478.667 20.661.685 20.850.195 21.044.359

Ontvangsten 1.862.194 2.168.495 1.677.345 1.683.845 1.690.345 1.697.045 1.703.945

Saldo -18.541.548 -18.413.026 -18.519.479 -18.794.822 -18.971.340 -19.153.150 -19.340.414

Investeringen
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Uitgaven 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

Saldo -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Financiering
08. Wonen, kinderopvang, opvoeding en
onderwijs

Exploitatie
Uitgaven 6.144.092 6.625.841 6.357.738 6.310.746 6.266.538 6.276.238 6.276.338

Ontvangsten 10.467.091 10.322.031 10.268.103 10.268.103 10.191.563 10.551.791 10.551.791

Saldo 4.322.999 3.696.190 3.910.365 3.957.357 3.925.025 4.275.553 4.275.453

Investeringen
Uitgaven 1.049.162 1.053.101 1.732.510 939.934 939.934 315.250 165.250

Ontvangsten 405.108 405.108 44.892 0 0 0 0

Saldo -644.054 -647.993 -1.687.618 -939.934 -939.934 -315.250 -165.250

Financiering
09. Sport

Exploitatie
Uitgaven 579.289 577.770 636.770 636.770 636.770 1.536.770 1.536.770

Ontvangsten 385.989 545.300 676.600 676.600 676.600 676.600 676.600

Saldo -193.300 -32.470 39.830 39.830 39.830 -860.170 -860.170

Investeringen
Uitgaven 756.775 774.660 1.551.676 1.099.000 1.429.000 1.551.500 734.000

Ontvangsten 15.216 15.216 105.396 0 0 0 0

Saldo -741.559 -759.444 -1.446.280 -1.099.000 -1.429.000 -1.551.500 -734.000

Financiering
10. Welzijn, diversiteit en burgerzaken

Exploitatie
Uitgaven 21.166.034 22.437.613 21.556.292 22.418.945 22.880.910 23.495.163 23.951.972

Ontvangsten 18.893.968 18.967.984 17.271.748 18.482.088 18.839.210 19.270.405 19.702.321

Saldo -2.272.065 -3.469.629 -4.284.544 -3.936.857 -4.041.700 -4.224.758 -4.249.651

Investeringen
Uitgaven 13.628.488 13.639.789 17.772.140 204.262 204.262 204.262 204.262

Ontvangsten 118.776 1.279.904 10.615.889 1.279.904 1.279.904 1.279.904 1.279.904

Saldo -13.509.712 -12.359.885 -7.156.251 1.075.642 1.075.642 1.075.642 1.075.642

Financiering
11. Ruimtelijke ordening, duurzaamheid en
natuur

Exploitatie
Uitgaven 661.712 931.162 846.775 845.075 680.575 680.075 680.575

Ontvangsten 734.557 580.350 469.850 469.850 299.850 299.850 299.850
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Saldo 72.845 -350.812 -376.925 -375.225 -380.725 -380.225 -380.725

Investeringen
Uitgaven 803.287 812.387 2.838.924 1.057.500 1.077.000 1.016.000 294.000

Ontvangsten 72.356 67.356 995.655 0 0 0 0

Saldo -730.931 -745.031 -1.843.269 -1.057.500 -1.077.000 -1.016.000 -294.000

Financiering

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19882
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19882
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40200 Alg. 4040227613
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613 / EK 19882

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur:: Johan Verhulst Financieel directeur:: Bart Foubert

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 146.510.667 154.449.346 155.212.903 155.469.913 156.599.240 159.462.587 160.135.381

1. Goederen en diensten 18.386.398 21.372.864 20.626.978 19.940.266 19.452.316 20.266.157 20.202.162

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 70.367.913 73.604.714 77.173.237 77.323.658 78.197.052 79.425.886 79.342.724

a. Politiek personeel 1.201.464 1.220.311 1.231.637 1.245.812 1.245.237 1.263.241 1.268.278

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 27.278.217 29.138.628 31.767.465 31.826.939 32.895.752 33.558.578 34.003.063

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 28.924.656 30.078.453 30.784.069 30.891.213 30.698.905 31.236.137 30.707.676

d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 359.632 391.278 449.292 449.292 449.292 449.292 449.292

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 9.697.787 9.697.787 9.632.512 9.612.512 9.612.512 9.612.512 9.612.512

f. Andere personeelskosten 2.265.162 2.478.691 2.705.654 2.685.590 2.683.131 2.681.979 2.677.755

g. Pensioenen 640.994 599.567 602.609 612.298 612.223 624.148 624.148

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 15.673.076 16.388.287 15.676.015 16.580.254 17.066.585 17.567.507 18.083.456

4. Toegestane werkingssubsidies 40.858.540 41.814.923 41.209.536 41.098.598 41.356.150 41.675.900 41.979.902

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000

- aan welzijnsverenigingen 8.657.753 8.691.753 8.691.753 8.691.753 8.691.753 8.691.753 8.691.753

- aan andere OCMW-verenigingen 116.962 13.260 13.260 13.260 13.260 13.260 13.260

- aan de politiezone 13.672.646 13.672.646 13.672.646 13.672.646 13.672.646 13.672.646 13.672.646

- aan de hulpverleningszone 5.806.797 5.806.797 5.922.933 6.100.621 6.283.640 6.472.149 6.666.313

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 5.739.318 5.721.638 5.910.856 5.993.220 6.048.204 6.187.892 6.251.358

- aan besturen van de eredienst 156.727 159.493 238.846 350.000 350.000 350.000 350.000

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500

- aan andere begunstigden 6.606.838 7.647.836 6.657.743 6.175.599 6.195.148 6.186.701 6.233.073

5. Andere operationele uitgaven 1.224.740 1.268.559 527.137 527.137 527.137 527.137 527.137

B. Financiële uitgaven 3.759.411 3.946.143 3.512.451 3.464.680 3.332.498 3.218.529 2.993.992

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 3.746.053 3.918.609 3.484.897 3.437.126 3.304.944 3.190.975 2.966.438

- aan financiële instellingen 3.369.075 3.555.792 3.115.265 3.062.609 2.925.928 2.807.856 2.579.605

- aan andere entiteiten 376.978 362.817 369.632 374.517 379.016 383.119 386.833

2. Andere financiële uitgaven 13.358 27.534 27.554 27.554 27.554 27.554 27.554
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II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 164.614.135 168.539.298 164.075.321 167.654.687 169.730.664 172.302.773 176.307.530

1. Ontvangsten uit de werking 8.269.677 9.794.886 10.624.848 10.371.348 10.377.848 10.384.548 10.391.448

2. Fiscale ontvangsten en boetes 63.767.345 65.672.095 64.236.171 66.015.489 66.079.866 66.143.144 67.712.383

a. Aanvullende belastingen 51.952.554 52.330.639 50.776.875 52.363.989 52.303.366 52.241.144 53.685.383

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 25.084.726 25.320.535 24.744.535 26.055.426 26.837.089 27.642.202 28.471.468

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 25.855.354 25.945.069 24.972.401 25.222.125 24.352.678 23.457.504 24.043.941

- Andere aanvullende belastingen 1.012.474 1.065.035 1.059.939 1.086.438 1.113.599 1.141.439 1.169.975

b. Andere belastingen en boetes 11.814.791 13.341.456 13.459.296 13.651.500 13.776.500 13.902.000 14.027.000

3. Werkingssubsidies 89.024.037 89.399.872 85.627.751 88.376.097 90.186.419 92.493.060 94.725.363

a. Algemene werkingssubsidies 54.732.274 55.065.338 53.659.616 55.348.310 57.147.757 58.691.071 60.523.487

- Gemeentefonds 47.303.738 47.053.886 48.612.139 50.224.184 51.892.126 53.618.004 55.405.715

- Andere algemene werkingssubsidies 7.428.536 8.011.452 5.047.477 5.124.126 5.255.631 5.073.067 5.117.772

- van de federale overheid 119.550 117.186 117.186 117.186 117.186 117.186 117.186

- van de Vlaamse overheid 5.657.489 6.880.706 3.916.731 3.993.380 4.124.885 3.942.321 3.987.026

- van het OCMW 0 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000

- van andere entiteiten 1.651.497 28.560 28.560 28.560 28.560 28.560 28.560

b. Specifieke werkingssubsidies 34.291.763 34.334.534 31.968.135 33.027.787 33.038.661 33.801.989 34.201.876

- van de federale overheid 14.943.751 15.035.711 13.220.956 14.478.985 14.854.528 15.241.337 15.639.751

- van de Vlaamse overheid 8.024.631 18.920.233 18.612.488 18.411.908 18.045.850 18.420.937 18.420.937

- van de provincie 78.082 88.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450

- van de gemeente 121.543 69.300 54.300 54.300 54.300 54.300 54.300

- van het OCMW 21 0 0 0 0 0 0

- van andere entiteiten 11.123.736 220.840 69.940 72.145 73.534 74.965 76.439

4. Recuperatie individuele hulpverlening 1.333.275 1.227.241 1.256.027 1.196.425 1.226.615 1.257.711 1.289.739

5. Andere operationele ontvangsten 2.219.803 2.445.204 2.330.524 1.695.328 1.859.917 2.024.311 2.188.597

B. Financiële ontvangsten 3.569.344 3.556.649 3.556.339 3.556.349 3.556.354 3.556.359 3.556.369

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo 17.913.401 13.700.458 8.906.305 12.276.443 13.355.280 13.178.015 16.734.526

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 2.668.558 2.668.566 220 230 240 250 195

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.449.150 2.449.155 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 219.408 219.411 220 230 240 250 195

B. Investeringen in materiële vaste activa 42.640.968 43.706.433 90.174.361 33.498.633 33.322.834 21.560.826 17.251.579

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 42.640.968 43.706.433 90.174.361 33.498.633 33.322.834 21.560.826 17.251.579
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I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen 27.108.314 27.244.869 60.893.004 16.358.807 22.207.071 12.420.514 9.738.041

b. Wegen en andere infrastructuur 9.163.814 9.509.502 20.909.990 14.607.073 9.139.209 7.147.559 5.716.985

c. Roerende goederen 3.049.618 3.139.884 7.540.563 1.806.950 1.270.750 1.231.950 1.090.750

d. Leasing en soortgelijke rechten 3.282.296 3.774.678 680.803 680.803 680.803 680.803 680.803

e. Erfgoed 36.926 37.500 150.000 45.000 25.000 80.000 25.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 366.263 373.723 1.351.968 525.000 242.000 242.000 70.000

D. Toegestane investeringssubsidies 1.804.045 2.466.610 8.115.123 1.750.894 968.988 721.392 762.217

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 9.623 9.623 63.151 0 0 0 0

- aan welzijnsverenigingen 426.500 426.500 4.996.102 767.400 262.500 115.220 86.000

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 100.000 0 0 0

- aan de politiezone 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

- aan besturen van de eredienst 769.836 1.368.197 869.412 98.617 98.617 98.617 98.617

- aan andere begunstigden 498.085 562.289 2.086.458 684.877 507.871 407.555 477.601

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 105.819 102.048 306.144 204.096 204.096 204.096 204.096

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 102.048 102.048 306.144 204.096 204.096 204.096 204.096

4. Andere financiële vaste activa 3.772 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 3.905.633 3.878.094 14.300.124 0 50.000 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.265.539 3.265.539 8.375.000 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 8.375.000 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 3.265.539 3.265.539 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 640.094 612.555 5.925.124 0 50.000 0 0

a. Onroerende goederen 632.623 612.555 5.925.124 0 50.000 0 0

b. Roerende goederen 7.471 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.531.172 2.339.667 16.485.080 7.221.804 2.518.801 3.109.696 2.756.194

- van de Vlaamse overheid 1.334.310 508.204 11.769.524 5.378.649 847.349 1.444.755 1.071.590

- van de provincie 0 0 911.035 200.000 200.000 200.000 200.000

- van de gemeente 8.802 0 0 0 0 0 0

- van het OCMW 0 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266

- van andere entiteiten 188.060 1.822.197 3.795.255 1.633.889 1.462.186 1.455.675 1.475.338

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Investeringssaldo -41.937.209 -42.895.525 -68.550.323 -28.348.856 -31.761.165 -19.210.676 -15.123.701
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen -24.023.807 -29.195.067 -59.644.018 -16.072.413 -18.405.885 -6.032.661 1.610.826

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 13.467.926 13.021.138 14.640.114 16.188.665 17.150.947 18.309.763 17.768.200

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 13.467.926 13.021.138 14.640.114 16.188.665 17.150.947 18.309.763 17.768.200

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 42.217 42.217 332.783 0 0 0 0

1. Toegestane leningen 42.217 42.217 332.783 0 0 0 0

- aan andere begunstigden 42.217 42.217 332.783 0 0 0 0

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 8.382.296 8.382.296 63.193.185 31.080.803 28.680.803 19.680.803 19.180.803

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5.100.000 5.100.000 62.020.000 30.400.000 28.000.000 19.000.000 18.500.000

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 3.282.296 3.282.296 1.173.185 680.803 680.803 680.803 680.803

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1.261.806 100.654 738.045 123.737 123.737 123.737 123.737

1. Terugvordering van toegestane leningen 1.261.806 100.654 738.045 123.737 123.737 123.737 123.737

a. Periodieke terugvorderingen 1.261.806 100.654 738.045 123.737 123.737 123.737 123.737

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Financieringssaldo -3.866.040 -4.580.405 48.958.332 15.015.875 11.653.593 1.494.777 1.536.340

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar -27.889.847 -33.775.472 -10.685.686 -1.056.538 -6.752.292 -4.537.884 3.147.166

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19882
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19882
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40200 Alg. 4040227613
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T3: Investeringsproject
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Algemeen directeur:: Johan Verhulst Financieel directeur:: Bart Foubert

PRIO 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 1.534 0 243.000 0 244.534

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 1.534 0 243.000 0 244.534
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 1.534 0 243.000 0 244.534

c. Roerende goederen 1.534 243.000 244.534

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 1.534 213.000 0 0 30.000 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 1.534 213.000 0 0 30.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.534 213.000 0 0 30.000 0

c. Roerende goederen 1.534 213.000 0 0 30.000 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 370 0 337.130 0 337.500

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 370 0 337.130 0 337.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 370 0 337.130 0 337.500

c. Roerende goederen 370 337.130 337.500

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 370 284.630 52.500 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 370 284.630 52.500 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 370 284.630 52.500 0 0 0

c. Roerende goederen 370 284.630 52.500 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 41.666 0 211.500 0 253.166

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 41.666 0 211.500 0 253.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 41.666 0 211.500 0 253.166

b. Wegen en andere infrastructuur 0 6.500 6.500

c. Roerende goederen 29.166 155.000 184.166

e. Erfgoed 12.500 50.000 62.500

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 41.666 49.000 55.500 29.000 49.000 29.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 41.666 49.000 55.500 29.000 49.000 29.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 41.666 49.000 55.500 29.000 49.000 29.000

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 6.500 0 0 0

c. Roerende goederen 29.166 39.000 29.000 29.000 29.000 29.000

e. Erfgoed 12.500 10.000 20.000 0 20.000 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 0 48.000 0 48.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 48.000 0 48.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 48.000 0 48.000

a. Terreinen en gebouwen 0 48.000 48.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 16.000 8.000 8.000 8.000 8.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 16.000 8.000 8.000 8.000 8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 16.000 8.000 8.000 8.000 8.000

a. Terreinen en gebouwen 0 16.000 8.000 8.000 8.000 8.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 100.000 0 500.000 0 600.000

D. Toegestane investeringssubsidies 100.000 500.000 600.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

D. Toegestane investeringssubsidies 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 48.697 0 433.835 0 482.532

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 48.697 0 433.835 0 482.532
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 48.697 0 433.835 0 482.532

b. Wegen en andere infrastructuur 48.697 433.835 482.532

II. ONTVANGSTEN 0 40.108 0 33.000 0 73.108

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 40.108 33.000 73.108

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 48.697 333.835 100.000 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 48.697 333.835 100.000 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 48.697 333.835 100.000 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 48.697 333.835 100.000 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 40.108 33.000 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 40.108 33.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 139.264 0 1.368.597 0 1.507.861

C. Investeringen in immateriële vaste activa 139.264 1.368.597 1.507.861

II. ONTVANGSTEN 0 5.000 0 310.000 0 315.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.000 310.000 315.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 139.264 869.597 155.000 172.000 172.000 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 139.264 869.597 155.000 172.000 172.000 0

II. ONTVANGSTEN 5.000 310.000 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.000 310.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 4.026.754 0 6.961.508 0 10.988.262

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 4.026.754 0 6.961.508 0 10.988.262
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 4.026.754 0 6.961.508 0 10.988.262

a. Terreinen en gebouwen 4.026.754 6.961.508 10.988.262

II. ONTVANGSTEN 0 801.587 0 7.539.143 0 8.340.730

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 545.959 0 5.582.624 0 6.128.583
2. Andere materiële vaste activa 0 545.959 0 5.582.624 0 6.128.583

a. Onroerende goederen 545.959 5.582.624 6.128.583

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 255.629 1.956.519 2.212.148

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 4.026.754 6.961.508 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 4.026.754 6.961.508 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.026.754 6.961.508 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 4.026.754 6.961.508 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 801.587 7.539.143 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 545.959 5.582.624 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 545.959 5.582.624 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 545.959 5.582.624 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 255.629 1.956.519 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 51.943 0 200.000 0 251.943

D. Toegestane investeringssubsidies 51.943 200.000 251.943

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 51.943 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

D. Toegestane investeringssubsidies 51.943 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 306.882 0 3.378.118 0 3.685.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 306.882 0 3.378.118 0 3.685.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 306.882 0 3.378.118 0 3.685.000

a. Terreinen en gebouwen 276.004 3.223.996 3.500.000

b. Wegen en andere infrastructuur 30.877 154.123 185.000

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 132.900 0 132.900

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 132.900 132.900

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 306.882 1.202.118 662.000 692.000 661.000 161.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 306.882 1.202.118 662.000 692.000 661.000 161.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 306.882 1.202.118 662.000 692.000 661.000 161.000

a. Terreinen en gebouwen 276.004 1.157.996 642.000 642.000 641.000 141.000

b. Wegen en andere infrastructuur 30.877 44.123 20.000 50.000 20.000 20.000

II. ONTVANGSTEN 0 132.900 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 132.900 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 7.306.858 0 9.567.492 0 16.874.351

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 2.449.150 0 0 0 2.449.150
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.449.150 0 2.449.150

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 4.857.708 0 9.567.492 0 14.425.201
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 4.857.708 0 9.567.492 0 14.425.201

a. Terreinen en gebouwen 212.584 993.854 1.206.439

b. Wegen en andere infrastructuur 1.322.347 4.964.623 6.286.971

c. Roerende goederen 40.480 205.000 245.480

d. Leasing en soortgelijke rechten 3.282.296 3.404.015 6.686.311

II. ONTVANGSTEN 0 3.435.607 0 1.675.283 0 5.110.891

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 102.048 0 1.122.528 0 1.224.576
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 102.048 1.122.528 1.224.576

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 3.266.204 0 0 0 3.266.204
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 3.265.539 0 0 0 3.265.539

b. Wegen en andere infrastructuur 3.265.539 0 3.265.539

2. Andere materiële vaste activa 0 664 0 0 0 664

a. Onroerende goederen 664 0 664

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 67.356 552.755 620.111

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 7.306.858 2.813.280 1.734.803 1.709.803 1.679.803 1.629.803

A. Investeringen in financiële vaste activa 2.449.150 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.449.150 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 4.857.708 2.813.280 1.734.803 1.709.803 1.679.803 1.629.803
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.857.708 2.813.280 1.734.803 1.709.803 1.679.803 1.629.803

a. Terreinen en gebouwen 212.584 623.854 105.000 105.000 105.000 55.000

b. Wegen en andere infrastructuur 1.322.347 1.467.623 908.000 883.000 853.000 853.000

c. Roerende goederen 40.480 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000

d. Leasing en soortgelijke rechten 3.282.296 680.803 680.803 680.803 680.803 680.803

II. ONTVANGSTEN 3.435.607 858.899 204.096 204.096 204.096 204.096

A. Verkoop van financiële vaste activa 102.048 306.144 204.096 204.096 204.096 204.096
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 102.048 306.144 204.096 204.096 204.096 204.096

B. Verkoop van materiële vaste activa 3.266.204 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.265.539 0 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 3.265.539 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 664 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 664 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 67.356 552.755 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 751.306 0 26.912.435 0 27.663.741

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 751.306 0 26.611.953 0 27.363.259
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 751.306 0 26.611.953 0 27.363.259

a. Terreinen en gebouwen 628.617 26.611.953 27.240.571

b. Wegen en andere infrastructuur 122.689 0 122.689

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 300.482 300.482

II. ONTVANGSTEN 0 178.693 0 727.060 0 905.753

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 178.693 727.060 905.753

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 751.306 2.605.345 2.683.022 9.442.348 7.402.121 4.779.600

B. Investeringen in materiële vaste activa 751.306 2.454.863 2.533.022 9.442.348 7.402.121 4.779.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 751.306 2.454.863 2.533.022 9.442.348 7.402.121 4.779.600

a. Terreinen en gebouwen 628.617 2.454.863 2.533.022 9.442.348 7.402.121 4.779.600

b. Wegen en andere infrastructuur 122.689 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 150.482 150.000 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 178.693 727.060 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 178.693 727.060 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 1.152.454 0 7.464.485 0 8.616.939

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 1.051.936 0 7.414.485 0 8.466.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 1.051.936 0 7.414.485 0 8.466.421

a. Terreinen en gebouwen 0 172.200 172.200

b. Wegen en andere infrastructuur 1.046.691 7.146.510 8.193.202

c. Roerende goederen 5.245 95.774 101.019

C. Investeringen in immateriële vaste activa 100.518 50.000 150.518

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 1.626.035 0 1.626.035

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 1.626.035 1.626.035

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 1.152.454 2.753.485 1.159.000 1.159.000 1.234.000 1.159.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 1.051.936 2.743.485 1.149.000 1.149.000 1.224.000 1.149.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.051.936 2.743.485 1.149.000 1.149.000 1.224.000 1.149.000

a. Terreinen en gebouwen 0 172.200 0 0 0 0

b. Wegen en andere infrastructuur 1.046.691 2.550.510 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000

c. Roerende goederen 5.245 20.774 0 0 75.000 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 100.518 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

II. ONTVANGSTEN 0 826.035 200.000 200.000 200.000 200.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 826.035 200.000 200.000 200.000 200.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 28.042 0 655.051 0 683.092

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 28.042 0 655.051 0 683.092
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 28.042 0 655.051 0 683.092

b. Wegen en andere infrastructuur 28.042 655.051 683.092

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 28.042 255.051 100.000 100.000 100.000 100.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 28.042 255.051 100.000 100.000 100.000 100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 28.042 255.051 100.000 100.000 100.000 100.000

b. Wegen en andere infrastructuur 28.042 255.051 100.000 100.000 100.000 100.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 0 390.000 0 390.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 390.000 0 390.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 390.000 0 390.000

b. Wegen en andere infrastructuur 0 390.000 390.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 150.000 60.000 60.000 60.000 60.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 150.000 60.000 60.000 60.000 60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 150.000 60.000 60.000 60.000 60.000

b. Wegen en andere infrastructuur 0 150.000 60.000 60.000 60.000 60.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 186.949 0 580.834 0 767.783

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 170.514 0 580.834 0 751.348
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 170.514 0 580.834 0 751.348

b. Wegen en andere infrastructuur 170.514 580.834 751.348

C. Investeringen in immateriële vaste activa 16.435 0 16.435

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 15.000 0 15.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 15.000 15.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 186.949 180.834 100.000 100.000 100.000 100.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 170.514 180.834 100.000 100.000 100.000 100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 170.514 180.834 100.000 100.000 100.000 100.000

b. Wegen en andere infrastructuur 170.514 180.834 100.000 100.000 100.000 100.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 16.435 0 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 15.000 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 15.000 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 85.080 0 3.233.802 0 3.318.882

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 67.837 0 3.103.407 0 3.171.244
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 67.837 0 3.103.407 0 3.171.244

b. Wegen en andere infrastructuur 67.837 3.103.407 3.171.244

C. Investeringen in immateriële vaste activa 17.243 130.396 147.638

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 85.080 1.646.302 1.542.500 15.000 15.000 15.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 67.837 1.565.907 1.492.500 15.000 15.000 15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 67.837 1.565.907 1.492.500 15.000 15.000 15.000

b. Wegen en andere infrastructuur 67.837 1.565.907 1.492.500 15.000 15.000 15.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 17.243 80.396 50.000 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 506.307 0 3.658.379 0 4.164.686

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 471.307 0 3.483.379 0 3.954.686
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 471.307 0 3.483.379 0 3.954.686

a. Terreinen en gebouwen 109.556 349.855 459.411

b. Wegen en andere infrastructuur 0 122.886 122.886

c. Roerende goederen 361.751 3.010.638 3.372.388

D. Toegestane investeringssubsidies 35.000 175.000 210.000

II. ONTVANGSTEN 0 16.273 0 500 0 16.773

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 7.471 0 0 0 7.471
2. Andere materiële vaste activa 0 7.471 0 0 0 7.471

b. Roerende goederen 7.471 0 7.471

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 8.802 500 9.302

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 506.307 1.188.879 645.500 608.000 608.000 608.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 471.307 1.153.879 610.500 573.000 573.000 573.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 471.307 1.153.879 610.500 573.000 573.000 573.000

a. Terreinen en gebouwen 109.556 152.355 77.500 40.000 40.000 40.000

b. Wegen en andere infrastructuur 0 122.886 0 0 0 0

c. Roerende goederen 361.751 878.638 533.000 533.000 533.000 533.000

D. Toegestane investeringssubsidies 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

II. ONTVANGSTEN 16.273 500 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 7.471 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 7.471 0 0 0 0 0

b. Roerende goederen 7.471 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 8.802 500 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 172.757 0 860.811 0 1.033.568

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 172.757 0 860.811 0 1.033.568
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 172.757 0 860.811 0 1.033.568

a. Terreinen en gebouwen 21.780 0 21.780

c. Roerende goederen 150.977 860.811 1.011.788

II. ONTVANGSTEN 0 13.903 0 539.910 0 553.813

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 13.903 539.910 553.813

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 172.757 703.411 96.200 0 61.200 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 172.757 703.411 96.200 0 61.200 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 172.757 703.411 96.200 0 61.200 0

a. Terreinen en gebouwen 21.780 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 150.977 703.411 96.200 0 61.200 0

II. ONTVANGSTEN 13.903 432.510 53.700 0 53.700 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 13.903 432.510 53.700 0 53.700 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 15.230.208 0 54.050.722 0 69.280.929

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 15.230.208 0 53.750.722 0 68.980.929
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 15.230.208 0 53.750.722 0 68.980.929

a. Terreinen en gebouwen 15.188.225 53.534.235 68.722.460

c. Roerende goederen 41.983 216.487 258.470

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 200.000 200.000

D. Toegestane investeringssubsidies 0 100.000 100.000

II. ONTVANGSTEN 0 296.532 0 17.268.005 0 17.564.537

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 86.000 0 8.717.500 0 8.803.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 8.375.000 0 8.375.000

a. Terreinen en gebouwen 0 8.375.000 8.375.000

2. Andere materiële vaste activa 0 86.000 0 342.500 0 428.500

a. Onroerende goederen 86.000 342.500 428.500

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 210.532 8.550.505 8.761.037

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 15.230.208 33.253.745 9.042.103 8.419.540 1.518.893 1.816.441

B. Investeringen in materiële vaste activa 15.230.208 33.153.745 8.842.103 8.419.540 1.518.893 1.816.441
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.230.208 33.153.745 8.842.103 8.419.540 1.518.893 1.816.441

a. Terreinen en gebouwen 15.188.225 33.077.258 8.807.103 8.384.540 1.483.893 1.781.441

c. Roerende goederen 41.983 76.487 35.000 35.000 35.000 35.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 100.000 100.000 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 100.000 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 296.532 12.148.389 1.279.904 1.279.904 1.279.904 1.279.904

B. Verkoop van materiële vaste activa 86.000 8.717.500 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 8.375.000 0 0 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 8.375.000 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 86.000 342.500 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 86.000 342.500 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 210.532 3.430.889 1.279.904 1.279.904 1.279.904 1.279.904

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 6.371.930 0 41.661.439 0 48.033.368

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 6.326.120 0 39.963.046 0 46.289.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 6.326.120 0 39.963.046 0 46.289.166

b. Wegen en andere infrastructuur 6.326.120 39.963.046 46.289.166

C. Investeringen in immateriële vaste activa 39.481 100.000 139.481

D. Toegestane investeringssubsidies 6.328 1.598.392 1.604.721

II. ONTVANGSTEN 0 101.370 0 14.315.048 0 14.416.418

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 101.370 14.315.048 14.416.418

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 6.371.930 14.699.709 11.130.950 7.065.081 5.043.114 3.722.585

B. Investeringen in materiële vaste activa 6.326.120 14.239.221 10.671.073 6.782.209 4.850.559 3.419.985
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.326.120 14.239.221 10.671.073 6.782.209 4.850.559 3.419.985

b. Wegen en andere infrastructuur 6.326.120 14.239.221 10.671.073 6.782.209 4.850.559 3.419.985

C. Investeringen in immateriële vaste activa 39.481 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

D. Toegestane investeringssubsidies 6.328 440.488 439.877 262.871 172.555 282.601

II. ONTVANGSTEN 101.370 5.920.971 5.046.900 710.467 1.396.720 1.239.990

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 101.370 5.920.971 5.046.900 710.467 1.396.720 1.239.990

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 959.173 0 1.990.647 0 2.949.820

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 959.173 0 1.990.647 0 2.949.820
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 959.173 0 1.990.647 0 2.949.820

a. Terreinen en gebouwen 948.739 1.945.000 2.893.739

c. Roerende goederen 10.434 45.647 56.081

II. ONTVANGSTEN 0 405.108 0 520.094 0 925.202

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 405.108 520.094 925.202

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 959.173 110.647 552.500 807.500 512.500 7.500

B. Investeringen in materiële vaste activa 959.173 110.647 552.500 807.500 512.500 7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 959.173 110.647 552.500 807.500 512.500 7.500

a. Terreinen en gebouwen 948.739 95.000 545.000 800.000 505.000 0

c. Roerende goederen 10.434 15.647 7.500 7.500 7.500 7.500

II. ONTVANGSTEN 405.108 44.892 0 312.130 163.072 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 405.108 44.892 0 312.130 163.072 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 0 2.572.952 0 2.572.952

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 1.514.367 0 1.514.367
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1.514.367 0 1.514.367

a. Terreinen en gebouwen 0 1.499.367 1.499.367

c. Roerende goederen 0 15.000 15.000

D. Toegestane investeringssubsidies 0 1.058.585 1.058.585

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 1.073.585 674.684 674.684 150.000 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 15.000 674.684 674.684 150.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 15.000 674.684 674.684 150.000 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 674.684 674.684 150.000 0

c. Roerende goederen 0 15.000 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 1.058.585 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 7.943 0 2.118.750 0 2.126.693

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 7.943 0 2.118.750 0 2.126.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 7.943 0 2.118.750 0 2.126.693

a. Terreinen en gebouwen 0 2.075.000 2.075.000

c. Roerende goederen 7.943 43.750 51.693

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 7.943 8.750 58.750 58.750 58.750 1.933.750

B. Investeringen in materiële vaste activa 7.943 8.750 58.750 58.750 58.750 1.933.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.943 8.750 58.750 58.750 58.750 1.933.750

a. Terreinen en gebouwen 0 0 50.000 50.000 50.000 1.925.000

c. Roerende goederen 7.943 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 2.595.343 0 987.160 0 3.582.503

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 2.595.343 0 987.160 0 3.582.503
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 2.595.343 0 987.160 0 3.582.503

a. Terreinen en gebouwen 2.583.065 927.160 3.510.225

c. Roerende goederen 12.278 60.000 72.278

II. ONTVANGSTEN 0 215.661 0 323.147 0 538.808

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 215.661 323.147 538.808

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 2.595.343 939.160 12.000 12.000 12.000 12.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 2.595.343 939.160 12.000 12.000 12.000 12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.595.343 939.160 12.000 12.000 12.000 12.000

a. Terreinen en gebouwen 2.583.065 927.160 0 0 0 0

c. Roerende goederen 12.278 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

II. ONTVANGSTEN 215.661 323.147 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 215.661 323.147 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 17.824 0 2.345.113 0 2.362.937

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 17.824 0 2.245.113 0 2.262.937
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 17.824 0 2.245.113 0 2.262.937

a. Terreinen en gebouwen 17.824 2.245.113 2.262.937

D. Toegestane investeringssubsidies 0 100.000 100.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 17.824 1.665.113 220.000 220.000 120.000 120.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 17.824 1.645.113 200.000 200.000 100.000 100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 17.824 1.645.113 200.000 200.000 100.000 100.000

a. Terreinen en gebouwen 17.824 1.645.113 200.000 200.000 100.000 100.000

D. Toegestane investeringssubsidies 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 0 109.000 0 109.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 109.000 0 109.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 109.000 0 109.000

c. Roerende goederen 0 109.000 109.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 89.000 5.000 5.000 5.000 5.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 89.000 5.000 5.000 5.000 5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 89.000 5.000 5.000 5.000 5.000

c. Roerende goederen 0 89.000 5.000 5.000 5.000 5.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 38.947 0 0 0 38.947

C. Investeringen in immateriële vaste activa 38.947 0 38.947

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 38.947 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 38.947 0 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 0 230.000 0 230.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 230.000 230.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 70.000 40.000 40.000 40.000 40.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 70.000 40.000 40.000 40.000 40.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO AP36: Investeringen t.b.v. "De bedrijvige kernen ondersteunen"
AP000036: 36. De bedrijvige kernen ondersteunen

PRIO 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 0 0 50.000 0 50.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000

a. Terreinen en gebouwen 0 50.000 50.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 0 20.000 30.000 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 20.000 30.000 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 20.000 30.000 0 0

a. Terreinen en gebouwen 0 0 20.000 30.000 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 0 30.000 0 30.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 30.000 0 30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 30.000 0 30.000

c. Roerende goederen 0 30.000 30.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0

c. Roerende goederen 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 415.504 0 7.431.194 0 7.846.698

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 405.880 0 7.318.043 0 7.723.923
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 405.880 0 7.318.043 0 7.723.923

a. Terreinen en gebouwen 239.405 5.278.075 5.517.480

c. Roerende goederen 142.050 1.879.968 2.022.017

e. Erfgoed 24.426 160.000 184.426

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 50.000 50.000

D. Toegestane investeringssubsidies 9.623 63.151 72.774

II. ONTVANGSTEN 0 0 0 2.352.205 0 2.352.205

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000

a. Onroerende goederen 0 50.000 50.000

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 2.302.205 2.302.205

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 415.504 5.207.195 1.270.499 479.500 262.000 212.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 405.880 5.094.044 1.270.499 479.500 262.000 212.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 405.880 5.094.044 1.270.499 479.500 262.000 212.000

a. Terreinen en gebouwen 239.405 3.727.076 1.103.499 282.500 90.000 75.000

c. Roerende goederen 142.050 1.341.968 142.000 172.000 112.000 112.000

e. Erfgoed 24.426 25.000 25.000 25.000 60.000 25.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 50.000 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 9.623 63.151 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 0 1.657.205 625.000 50.000 0 20.000

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 50.000 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 1.657.205 625.000 0 0 20.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO AP40: Investeringen t.b.v. "Sportinfrastructuur verder ontwikkelen"
AP000040: 40. 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 0 847.902 0 7.304.374 0 8.152.276

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 474.270 0 6.982.520 0 7.456.789
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 474.270 0 6.982.520 0 7.456.789

a. Terreinen en gebouwen 443.259 6.725.959 7.169.218

c. Roerende goederen 31.011 256.561 287.572

D. Toegestane investeringssubsidies 373.632 321.855 695.487

II. ONTVANGSTEN 0 15.216 0 105.396 0 120.612

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 15.216 105.396 120.612

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 847.902 2.505.874 1.094.000 1.424.000 1.546.500 734.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 474.270 2.184.020 1.094.000 1.424.000 1.546.500 734.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 474.270 2.184.020 1.094.000 1.424.000 1.546.500 734.000

a. Terreinen en gebouwen 443.259 2.063.459 1.060.000 1.390.000 1.512.500 700.000

c. Roerende goederen 31.011 120.561 34.000 34.000 34.000 34.000

D. Toegestane investeringssubsidies 373.632 321.855 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN 15.216 105.396 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 15.216 105.396 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 0 289.787 0 2.287.437 0 2.577.224

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 258.902 0 518.322 0 777.224
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 258.902 0 518.322 0 777.224

a. Terreinen en gebouwen 258.902 518.322 777.224

D. Toegestane investeringssubsidies 30.885 1.769.116 1.800.000

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 289.787 1.347.437 250.000 250.000 240.000 200.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 258.902 118.322 100.000 100.000 100.000 100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 258.902 118.322 100.000 100.000 100.000 100.000

a. Terreinen en gebouwen 258.902 118.322 100.000 100.000 100.000 100.000

D. Toegestane investeringssubsidies 30.885 1.229.116 150.000 150.000 140.000 100.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 1.600.195 0 7.149.002 0 8.749.197

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 219.408 0 1.135 0 220.543
4. Andere financiële vaste activa 219.408 1.135 220.543

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 169.779 0 713.858 0 883.637
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 169.779 0 713.858 0 883.637

a. Terreinen en gebouwen 0 200.000 200.000

c. Roerende goederen 169.779 398.858 568.637

e. Erfgoed 0 115.000 115.000

C. Investeringen in immateriële vaste activa 14.375 1.493 15.868

D. Toegestane investeringssubsidies 1.196.633 6.432.515 7.629.149

II. ONTVANGSTEN 0 3.772 0 0 0 3.772

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 3.772 0 0 0 3.772
4. Andere financiële vaste activa 3.772 0 3.772

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 1.600.195 5.108.500 969.747 464.857 317.587 288.312

A. Investeringen in financiële vaste activa 219.408 220 230 240 250 195
4. Andere financiële vaste activa 219.408 220 230 240 250 195

B. Investeringen in materiële vaste activa 169.779 299.858 103.500 103.500 103.500 103.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 169.779 299.858 103.500 103.500 103.500 103.500

a. Terreinen en gebouwen 0 68.000 33.000 33.000 33.000 33.000

c. Roerende goederen 169.779 116.858 70.500 70.500 70.500 70.500

e. Erfgoed 0 115.000 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 14.375 1.493 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 1.196.633 4.806.929 866.017 361.117 213.837 184.617

II. ONTVANGSTEN 3.772 0 0 0 0 0

A. Verkoop van financiële vaste activa 3.772 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 3.772 0 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO AP45: Investeringen t.b.v. "Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen"
AP000045: 45. Aantrekkelijkheid lokaal bestuur als werkgever verhogen
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 3.946 0 66.000 0 69.946

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 3.946 0 66.000 0 69.946
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 3.946 0 66.000 0 69.946

c. Roerende goederen 3.946 66.000 69.946

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 3.946 54.000 3.000 3.000 3.000 3.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 3.946 54.000 3.000 3.000 3.000 3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.946 54.000 3.000 3.000 3.000 3.000

c. Roerende goederen 3.946 54.000 3.000 3.000 3.000 3.000

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 2.155.257 0 9.741.960 0 11.897.217

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 2.155.257 0 9.741.960 0 11.897.217
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 2.155.257 0 9.741.960 0 11.897.217

a. Terreinen en gebouwen 2.153.598 8.257.842 10.411.440

c. Roerende goederen 1.659 1.484.118 1.485.777

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 2.155.257 9.116.960 400.000 25.000 200.000 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 2.155.257 9.116.960 400.000 25.000 200.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.155.257 9.116.960 400.000 25.000 200.000 0

a. Terreinen en gebouwen 2.153.598 7.632.842 400.000 25.000 200.000 0

c. Roerende goederen 1.659 1.484.118 0 0 0 0

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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PRIO 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 2.039.013 0 3.428.220 0 5.467.234

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 2.039.013 0 3.428.220 0 5.467.234
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 2.039.013 0 3.428.220 0 5.467.234

c. Roerende goederen 2.039.013 3.428.220 5.467.234

II. ONTVANGSTEN 0 13.794 0 81.500 0 95.294

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 13.794 81.500 95.294

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 2.039.013 2.010.720 732.500 315.000 170.000 200.000

B. Investeringen in materiële vaste activa 2.039.013 2.010.720 732.500 315.000 170.000 200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.039.013 2.010.720 732.500 315.000 170.000 200.000

c. Roerende goederen 2.039.013 2.010.720 732.500 315.000 170.000 200.000

II. ONTVANGSTEN 13.794 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 13.794 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19882
Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40200 Alg. 4040227613

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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3.04. Evolutie van de financiële schulden 
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40200 Alg. 4040227613

Stad Sint-Niklaas (0207.464.192) OCMW Sint-Niklaas (0212.171.860)

Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Abingdonstraat 99, 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 134.520.518 181.525.038 195.454.894 205.825.934 207.738.537 226.919.340

1. Financiële schulden op 1 januari 140.029.072 134.520.518 181.525.038 195.454.894 205.825.934 207.738.537

2. Nieuwe leningen 8.382.296 63.193.185 31.080.803 28.680.803 19.680.803 19.180.803

4. Overboekingen -13.890.850 -16.188.665 -17.150.947 -18.309.763 -17.768.200 0

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

13.754.281 15.302.832 16.265.114 17.423.930 16.882.367 -885.833

1. Financiële schulden op 1 januari 13.331.357 13.754.281 15.302.832 16.265.114 17.423.930 16.882.367

2. Aflossingen -13.467.926 -14.640.114 -16.188.665 -17.150.947 -18.309.763 -17.768.200

3. Overboekingen 13.890.850 16.188.665 17.150.947 18.309.763 17.768.200

C. Financiële schulden op  korte termijn 1.560

Totaal financiële schulden 148.276.359 196.827.870 211.720.008 223.249.864 224.620.904 226.033.507

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 19882
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40200 Alg. 4040227613

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Evolutie van de financiële schulden 2020

Stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas (0207.464.192 / 0212.171.860)
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3.05 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 

• kredietrisico: het risico dat de tegenpartij (de bank) van een krediet in faling gaat 
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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.  
 

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 
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• de wanbetaling van belastingen en retributies 
 
De minderontvangst vanaf 2023 van de aanvullende personenbelasting ten gevolge van de 
vermindering met 1% APB in 2022 is voorzien in het meerjarenplan. 
Voor 2021 wordt het cijfer gebruikt dat ons werd medegedeeld. Voor 2022 wordt een 
stijgingspercentage van 1% (i.p.v. 2,5%) toegepast (gevolgen corona-crisis). 
 
Het stijgingspercentage voor de ontvangsten uit de onroerende voorheffing wordt in 2022 van 
3% naar 2% verminderd ten gevolge van de 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. 

Na een openbare consultatie besliste de VREG recent over de tariefmethodologie 2021-2024 en 
de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022. Hoewel er op dit moment 
nog geen concrete cijfers beschikbaar zijn over een eventuele impact op gemeentelijke 
dividenden, willen we dit mogelijk toekomstig risico toch al vermelden. Er werden nog geen 
aanpassingen van kredieten hiervoor opgenomen. De VREG zal hierover verder rapporteren aan 
het Vlaams Parlement. 
 

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. 
 
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. 
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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. 
 

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): 22.009.318,13 EUR 
• gewaarborgde lening AGB ’t Bau-huis (Belfius): 920.000,00 EUR 
• Uitgifteprogramma thesauriebewijzen Zefier t.b.v. Strategische Participaties van de stad 

in EGPF en Wind4Flanders: 137.304,44 EUR 
 

Het OCMW verstrekte volgende waarborgen: 

• gewaarborgde lening Den Azalee (BNP Paribas Fortis): 230.520,11 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.  
 
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. 
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Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen 

• politiezone 
• hulpverleningszone 
• 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, …). 
 
 
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.  
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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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3.06. Toelichting bij de balans 
 
De meest in het oog springende mutaties op de balans in de loop van 2020 zijn: 
 
STAD 
 
Voorzieningen 
Elk jaar wordt er berekend welke boekhoudkundige provisies er nodig zijn voor de pensioenen, 
het vakantiegeld en de responsabiliseringsbijdragen die volgende jaren moeten worden betaald. 
Deze berekening resulteert in een boeking van de jaarlijkse mutatie op de algemene rekeningen 
voor deze voorzieningen op de balans (160 en 460) en op kostenrekeningen (635 en 636). 
Dit is decretaal bepaald. 
 
Algemene rekening 16000000 voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: 
 

Responsabiliseringsbijdragen m.b.t. de jaren 2022-2026 (5 jaar). 
Saldo 31/12/2019 = 3.751.896 euro 
Saldo 31/12/2020 = 5.712.139 euro 
Geboekte mutatie in 2020 = + 1.960.243 euro 
De boekingen zijn gebaseerd op de simulatie van de responsabiliseringsbijdrage ontvangen 
van de Federale Pensioendienst eind oktober 2020. 

 
Algemene rekening 46000000 voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: 
 

Responsabiliseringsbijdragen m.b.t. 2021 (1 jaar). 
Saldo 31/12/2019 = 688.747 euro 
Saldo 31/12/2020 = 674.253 euro 
Geboekte mutatie in 2020 = -14.494 euro 
De boekingen zijn gebaseerd op de simulatie van de responsabiliseringsbijdrage ontvangen 
van de Federale Pensioendienst eind oktober 2020. 
 
Pensioenen van mandatarissen te boeken en te betalen in 2021 (1 jaar) 
Saldo 31/12/2019 = 506.751 euro 
Saldo 31/12/2020 = 549.349 euro 
Geboekte mutatie in 2020 = +42.598 euro 
 

Algemene rekening 46100000 voorzieningen voor vakantiegeld 
 

Vakantiegeld van het personeel te boeken en te betalen in 2021 (1 jaar) 
Saldo 31/12/2019 =  2.661.221 euro 
Saldo 31/12/2020 =  2.363.703 euro 
Geboekte mutatie in 2020 = -297.517 euro 
 

 
Uitboeking activa, nieuwe leasing en deelneming m.b.t. openbare verlichting 
De gemeenteraad van april 2020 keurde het ‘aanbod Fluvius openbare verlichting’ goed. Het 
openbaar verlichtingspark werd boekhoudkundig volledig uitgeboekt (algemene rekening 
225002: -2.332.587 euro) met een meerwaarde op de realisatie van dit actief (algemene 
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rekening 76300000: +907.221 euro). Er werd 816.389 euro vergoeding in cash uitbetaald aan de 
stad. Daarnaast is er ook een vergoeding in aandelen bij de distributienetbeheerder voor 
2.449.150 euro (geboekt op algemene rekening 2810). In deze ‘operatie’ wordt ook een lange 
termijn leasingschuld ten bedrage van 3.282.297 euro opgenomen voor de overname van de 
openbare verlichting en voor de nieuwe investeringen van Fluvius (algemene rekeningen 1720 
en 2500). De overboekingen van LT naar KT leasingschuld is ook voorzien (algemene rekening 
4220: +327.803 euro). 
 
Dubieuze openstaande vorderingen (debiteuren) en waardeverminderingen 
Op het einde van ieder jaar wordt geëvalueerd welke openstaande vorderingen twijfelachtig 
zijn en waarschijnlijk niet meer zullen worden geïnd. In 2020 werden onderstaande bedragen 
van de debiteuren met een openstaand saldo overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren (op 
algemene rekening 40700000).  
Vervolgens werd, volgens de in de waarderingsregels bepaalde percentages, een bedrag hiervan 
als waardevermindering geboekt (op algemene rekening 40900000). Dit heeft enkel een invloed 
op de kosten in de algemene boekhouding (alg. rek. 63400000). Het is pas als de individuele 
openstaande vordering later definitief oninbaar wordt geboekt dat dit een invloed heeft op de 
budgettaire boekhouding.  

 

dubieuze 
debiteuren 

% volgens 
waarderings-
regels 

waardevermin-
deringen 

2013 en 
vorige                    46.961  100%                    46.961  

2014                  208.204  100%                  208.204  
2015                  146.465  100%                  146.465  
2016                  136.089  75%                  102.067  
2017                  621.630  50%                  310.815  
2018                  210.101  25%                    52.525  
2019                    17.725  faillissementen                    17.725  
2020                    10.104  faillissementen                    10.104  

               1.397.279                    894.866  
    

 
Overlopende rekeningen 
Kosten en opbrengsten die een economische transactie representeren over meerdere boekjaren 
kunnen aan de hand van overlopende rekeningen (algemene rekeningen 49x) worden verdeeld 
over de betrokken periodes. Hierdoor worden de juiste bedragen getoond op de kosten- en 
opbrengstenrekeningen van het huidige boekjaar (2020). Dit heeft geen enkele budgettaire 
impact en heeft alleen een invloed op de algemene boekhouding. De budgettaire registratie van 
de kosten en de opbrengsten gebeurt in het huidige of het volgende boekjaar en wordt 
gecorrigeerd op het einde van het huidige en in het begin van het nieuwe boekjaar via deze 
overlopende rekeningen in de algemene boekhouding. 
In 2020 werden volgende bedragen geregistreerd op overlopende rekeningen: 

- Over te dragen kosten (algemene rekening 490): kosten die in 2020 werden geboekt 
voor het verbruikt deel van de goederen of diensten in 2021: 638.670 euro. 

- Verkregen opbrengsten (algemene rekening 491): opbrengsten voor het deel van de 
geleverde prestatie in 2020 die pas in 2021 werden geboekt: 195.730 euro. 
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- Toe te rekenen kosten (algemene rekening 492): kosten voor het verbruikt deel van de 
goederen en diensten in 2020 die pas in 2021 worden geboekt: 99.159 euro. 

- Over te dragen opbrengsten (algemene rekening 493): opbrengsten die in 2020 werden 
geboekt voor het deel van de geleverde prestatie in 2021: 273.558 euro. 

 
Schema T5-Toelichting bij de balans/mutatiestaat nettoactief-rubriek B. gecumuleerd overschot 
of tekort) - Tussenkomst van de stad in de financiële verplichtingen van het ocmw 
Zie hierna bij ocmw. 
 
 
OCMW 
 
Algemeen 
Door de conversie van de boekhoudsoftware van Logins (Cevi) naar Mercurius (Cipal) zijn de 
cijfers vorig boekjaar vermeld in de wettelijke rapporten niet bruikbaar. Indien men de 
vergelijking wil maken met vorig boekjaar, verwijzen we naar de documenten en wettelijke 
rapporten van de jaarrekening 2019 van het ocmw. In Mercurius werden in het conversiejaar 
2019 enkel de openstaande kosten en opbrengsten opgenomen, vandaar dat ook de balans niet 
in evenwicht is. 
De correcte beginbalans van het ocmw werd ingegeven in 2020. 
 
Voorzieningen 
Elk jaar wordt er berekend welke boekhoudkundige provisies er nodig zijn voor de pensioenen, 
het vakantiegeld en de responsabiliseringsbijdragen die volgende jaren moeten worden betaald. 
Deze berekening resulteert in een boeking van de jaarlijkse mutatie op de algemene rekeningen 
voor deze voorzieningen op de balans (160 en 460) en op kostenrekeningen (635 en 636). 
Dit is decretaal bepaald. 
 
Algemene rekening 16000000 voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: 
 

Responsabiliseringsbijdragen m.b.t. de jaren 2022-2026 (5 jaar). 
Saldo 31/12/2019 = 0 euro 
Saldo 31/12/2020 = 1.626.747 euro 
Geboekte mutatie in 2020 = +1.626.747 euro 
In 2019 werden nog geen provisies aangelegd voor de respo; dit werd in 2020 aangelegd 
voor de komende jaren. 
De boekingen zijn gebaseerd op de simulatie van de responsabiliseringsbijdrage ontvangen 
van de Federale Pensioendienst eind oktober 2020. 

 
Algemene rekening 46000000 voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: 
 

Responsabiliseringsbijdragen m.b.t. 2020 te betalen in 2021 (1 jaar). 
Saldo 31/12/2019 = 0 euro 
Saldo 31/12/2020 = 146.119 euro 
Geboekte mutatie in 2020 = +146.119 euro 
De boekingen zijn gebaseerd op de simulatie van de responsabiliseringsbijdrage ontvangen 
van de Federale Pensioendienst eind oktober 2020. 
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Pensioenen van mandatarissen te boeken en te betalen in 2021 (1 jaar) 
Saldo 31/12/2019 = 0 euro 
Saldo 31/12/2020 = 92.814 euro 
Geboekte mutatie in 2020 = +92.814 euro 
Op rekening 16004000 stond er bij het ocmw nog een provisie van 1.474.512 euro voor 
gewezen voorzitters omdat dit vroeger niet gefinancierd werd door de gemeentelijke 
bijdrage. De gemeentelijke bijdrage bestaat niet meer in BBC2020 vandaar dat deze provisie 
volledig werd tegen geboekt. 

 
Algemene rekening 46100000 voorzieningen voor vakantiegeld 
 

Vakantiegeld van het personeel te boeken en te betalen in 2021 (1 jaar) 
Saldo 31/12/2019 =  -5.163 euro 
Saldo 31/12/2020 =  526.536 euro 
Geboekte mutatie in 2020 = +531.699 euro 
Bij de provisies op de rekening 16005000 (voorziening vakantiegeld niet gefinancierd door 
de gemeentelijke bijdrage) stond nog een bedrag van 2.326.497 euro. Dit bedrag was 
gebaseerd op het aantal personeelsleden nog vóór de overdracht naar het Zorgpunt en de 
stad. Deze rekening werd in 2020 volledig tegen geboekt. 

 
Dubieuze openstaande vorderingen (debiteuren) en waardeverminderingen 
Door het specifieke ocmw cliënteel wijken de waarderingsregels hier af van deze van de stad. 
In het ocmw worden alle vorderingen m.b.t. cliënten op het einde van het jaar overgeboekt naar 
de rekening 41700000 dubieuze debiteuren cliënten ocmw.  Hiervan wordt dan een  
waardevermindering van 20 %  geboekt via de rekening 63400000. 
 
Overlopende rekeningen 
Kosten en opbrengsten die een economische transactie representeren over meerdere boekjaren 
kunnen aan de hand van overlopende rekeningen (algemene rekeningen 49x) worden verdeeld 
over de betrokken periodes. Hierdoor worden de juiste bedragen getoond op de kosten- en 
opbrengstenrekeningen van het huidige boekjaar (2020). Dit heeft geen enkele budgettaire 
impact en heeft alleen een invloed op de algemene boekhouding. De budgettaire registratie van 
de kosten en de opbrengsten gebeurt in het huidige of het volgende boekjaar en wordt 
gecorrigeerd op het einde van het huidige en in het begin van het nieuwe boekjaar via deze 
overlopende rekeningen in de algemene boekhouding. 
In 2020 werden volgende bedragen geregistreerd op overlopende rekeningen: 

- Over te dragen kosten (algemene rekening 490): kosten die in 2020 werden geboekt 
voor het verbruikt deel van de goederen of diensten in 2021:  2.911 euro. 

- Verkregen opbrengsten (algemene rekening 491): opbrengsten voor het deel van de 
geleverde prestatie in 2020 die pas in 2021 werden geboekt: 0 euro. 

- Toe te rekenen kosten (algemene rekening 492): kosten voor het verbruikt deel van de 
goederen en diensten in 2020 die pas in 2021 worden geboekt: 545 euro. 

- Over te dragen opbrengsten (algemene rekening 493): opbrengsten die in 2020 werden 
geboekt voor het deel van de geleverde prestatie in 2021: 0 euro. 

Aangezien vele kosten voor elektriciteit, gas en water werden overgedragen naar de stad is dit 
sinds 2020 beperkt voor het ocmw. Enkel deze kosten voor de noodwoningen komen nog op het 
ocmw budget. 
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Schema T5-Toelichting bij de balans/mutatiestaat nettoactief-rubriek B. gecumuleerd overschot 
of tekort) - Tussenkomst van de stad in de financiële verplichtingen van het ocmw 
 
Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de stad en het ocmw geïntegreerde 
beleidsrapporten. In die context wordt er geen gemeentelijke bijdrage aan het ocmw meer 
berekend en wordt die dus ook niet meer voorzien in het budget/meerjarenplan en niet meer 
getoond in de beleidsrapporten. Beide besturen zijn het eens over de te bereiken doelstellingen 
en de financiële haalbaarheid van hun gezamenlijke beleid. 
 
De stad zorgt er wel voor dat het ocmw zijn financiële verplichtingen kan nakomen (art. 274 
decreet lokaal bestuur) door geld te transfereren naar het ocmw als dat nodig is om zijn 
facturen tijdig te kunnen betalen of om bijvoorbeeld leeflonen te kunnen uitkeren; m.a.w. 
geldtransfers in functie van het thesauriebeheer van het ocmw. 
In 2020 betaalde de stad hiervoor 17.200.000 euro aan het ocmw (registratie op de interne 
rekening courant alg. rek. 408 (in de stad) en 448 (in het ocmw).  
In deze en volgende jaarrekeningen is de tussenkomst van de stad in de financiële 
verplichtingen van het ocmw gebaseerd op de noodzakelijke tussenkomsten in functie van het 
thesauriebeheer van het ocmw; dit op voorstel van de financieel directeur aan de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Door de vaststelling van de jaarrekening wordt het onderling akkoord tussen de stad en het 
ocmw over de hiervoor beschreven manier van tussenkomst impliciet bevestigd. 
Door de registratie van de tussenkomst op alg. rek. 6941 (in de stad) en 7941 (in het ocmw) 
t.o.v. de interne rekeningen courant (408 en 448) worden deze laatste alg. rek. op het einde van 
het jaar aangezuiverd en vallen deze jaarlijks op nul. 
 
De stad en haar ocmw vormen voor BBC samen één bestuur (art. 1, 5° BVR BBC) of 
rapporteringsentiteit. Ze maken geïntegreerde beleidsrapporten (art. 249, §1, 2e lid DLB). 
Een geïntegreerde of geconsolideerde rapportering mag geen dubbeltellingen bevatten. De 
onderlinge saldi tussen stad en ocmw worden niet opgenomen bij de opmaak van de schema’s 
van de beleidsrapporten. De registratie van onderlinge stromen tussen de stad en haar ocmw 
gebeurt omwille van interne informatiebehoeften en mag alleen meegeteld worden voor de 
opmaak van managementrapportering. 
 
Bij de opmaak van de jaarrekening zijn de bedragen van de stad en haar ocmw op de algemene 
rekeningen voor de gemeentelijke tussenkomst voor het ocmw (alg. rek. AR 6941 en alg. rek. 
7941) niet meegeteld voor de opmaak van de doelstellingenrekening (J1), de staat van het 
financieel evenwicht (J2), het overzicht van de realisatie van de kredieten (J3), de balans (J4), de 
staat van de opbrengsten en kosten (J5) en de schema’s van de toelichting over de ontvangsten 
en uitgaven volgens hun functionele of economische aard (T1 en T2),  investeringsproject (T3) 
en de evolutie van de financiële schulden (T4). Het minimum algemeen rekeningenstelsel 
koppelt die alg. rek. niet aan een rubriek van de staat van opbrengsten en kosten en de lijst van 
de algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen definieert ze niet als ontvangsten en 
uitgaven. 
 
De gemeentelijke tussenkomst (17.200.000 euro) die ervoor zorgt dat het ocmw zijn financiële 
verplichtingen kan nakomen, is alleen zichtbaar in de mutatiestaat van het netto-actief (T5, 
toelichting bij de balans) in de jaarrekening. De rubriek over het gecumuleerd overschot of 
tekort in dat schema  toont onder meer het overschot of het tekort van het boekjaar (in de 
algemene boekhouding op alg. rek. 14000000; dit is dus niet het budgettaire tekort of 
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overschot) per budgettaire entiteit (d.w.z. afzonderlijk voor stad en ocmw) en de geboekte 
tussenkomst van de stad voor het ocmw. 
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T5 - Toelichting bij de balans
Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving 

en 
waarde-

vermindering

Andere
mutaties

Boekwaarde op 31/12

B. Financiële vaste activa 68.853.168,46 2.668.558,17 -105.819,14 -63,63 733.629,73 -153,76 0,00 72.149.319,83

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en soortgelijke entiteiten

54.074.906,05 2.449.150,00 -102.047,51 0,00 733.629,73 -1.249,56 0,00 57.154.388,71

3. OCMW-verenigingen 7.714,90 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 7.714,92

4. Andere financiële vaste activa 14.770.547,51 219.408,17 -3.771,63 -63,65 0,00 1.095,80 0,00 14.987.216,20

C. Materiële vaste activa 377.181.481,08 42.640.967,56 -3.905.633,05 -3.431.610,74 0,00 -7.876.098,12 0,00 404.609.106,73

1. Gemeenschapsgoederen 307.305.275,91 29.029.255,72 -3.265.539,35 -1.830.576,56 -9.735.637,30 0,00 321.502.778,42

a. Terreinen en gebouwen 169.530.359,34 13.496.602,43 0,00 -126.617,62 -4.299.299,35 0,00 178.601.044,80

b. Wegen en andere infrastructuur 130.482.314,39 9.163.814,07 -3.265.539,35 -1.670.043,66 -3.015.192,28 -0,00 131.695.353,17

c. Installaties, machines en uitrusting 2.039.587,19 455.411,26 0,00 0,00 -466.680,45 -0,00 2.028.318,00

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

5.252.661,99 2.594.206,29 0,00 -33.915,28 -1.781.039,33 0,00 6.031.913,67

e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 3.282.296,08 0,00 0,00 -136.509,29 0,00 3.145.786,79

f. Erfgoed 353,00 36.925,59 0,00 0,00 -36.916,60 0,00 361,99

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 66.532.287,72 13.611.711,84 0,00 -4.044.317,40 1.904.036,45 0,00 78.003.718,61

a. Terreinen en gebouwen 65.432.191,12 13.611.711,84 0,00 -3.667.342,55 1.570.078,42 0,00 76.946.638,83

b. Installaties, machines en uitrusting 180.288,22 0,00 0,00 -368.535,33 415.363,95 0,00 227.116,84

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

17.558,82 0,00 0,00 -8.439,52 -6.218,46 0,00 2.900,84

d. Leasing en soortgelijke rechten 902.249,56 0,00 0,00 0,00 -75.187,46 -0,00 827.062,10

3. Andere materiële vaste activa 3.343.917,45 0,00 -640.093,70 2.443.283,22 0,00 -44.497,27 -0,00 5.102.609,70

a. Terreinen en gebouwen 2.891.137,37 0,00 -632.623,16 2.435.812,68 0,00 24.526,58 -0,00 4.718.853,47

b. Roerende goederen 452.780,08 0,00 -7.470,54 7.470,54 0,00 -69.023,85 0,00 383.756,23

D. Immateriële vaste activa 1.044.143,35 366.262,72 0,00 3.689,37 -179.770,59 0,00 1.234.324,85
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Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Stad Sint-Niklaas 55.280.735,64 1.412.396,00 -2.017.028,32 0,00 54.676.103,32

OCMW Sint-Niklaas 51.509.359,74 -35.791,39 -1.409.224,06 0,00 50.064.344,29

Totaal 106.790.095,38 1.376.604,61 -3.426.252,38 0,00 104.740.447,61

B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het 
boekjaar

Tussenkomst gemeente aan 
OCMW

Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Stad Sint-Niklaas 22.674.866,45 22.644.343,99 -17.200.000,00 0,00 28.119.210,44

OCMW Sint-Niklaas -11.187.834,51 -13.923.569,50 17.200.000,00 0,00 -7.911.404,01

Totaal 11.487.031,94 8.720.774,49 0,00 0,00 20.207.806,43

C. Herwaarderingsreserves	 Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Stad Sint-Niklaas 27.787.208,24 733.629,73 0,00 0,00 28.520.837,97

OCMW Sint-Niklaas 909.303,00 0,00 0,00 0,00 909.303,00

Totaal 28.696.511,24 733.629,73 0,00 0,00 29.430.140,97

D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Stad Sint-Niklaas 178.087.154,51 0,00 0,00 178.087.154,51

OCMW Sint-Niklaas 25.654.568,40 0,00 0,00 25.654.568,40

Totaal 203.741.722,91 0,00 0,00 203.741.722,91

Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Mutatie Boekwaarde op 31/12

Stad Sint-Niklaas 283.829.964,84 5.573.341,40 289.403.306,24

OCMW Sint-Niklaas 66.885.396,63 1.831.415,05 68.716.811,68

Totaal 350.715.361,47 7.404.756,45 358.120.117,92
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3.07 Waarderingsregels 
 
Volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur (artikel 260-261) bestaat de jaarrekening 

o.a. uit een toelichting. De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de 

verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met 

kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat ook de waarderingsregels die 

vanaf boekjaar 2020 op een zelfde manier worden toegepast bij stad en ocmw. Ook in het 

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus (artikel 116-164) staan 

bepalingen over de waarderingsregels. 

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld 

van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van onze organisatie. 

Ze gaan ervan uit dat ons bestuur zijn activiteiten zal voortzetten (continuïteit) en zijn van het 

ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en 

getrouw beeld. In dat geval zal ons bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw 

worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het 

boekjaar toegepast. De waarderingsregels beantwoorden aan de principes van voorzichtigheid, 

oprechtheid en goede trouw. 

In de waarderingsregels worden de regels vastgesteld die gelden voor: 
1. de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en 

verplichtingen van het bestuur van welke aard ook 
2. de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 

voor risico’s en kosten 
3. de herwaarderingen 

 

1. Algemene principes 

1.1. Euro 

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties in vreemde valuta worden omgerekend in 

euro op de datum van de transactie. 

 

1.2. Exploitatie of investering 

1.2.1. Exploitatie 
 
Alle ontvangsten en uitgaven die gewoonlijk tenminste éénmaal per financieel boekjaar 

voorkomen en die het bestuur regelmatige inkomsten of een regelmatige werking waarborgt, 
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behoren tot de exploitatie. Deze ontvangsten en uitgaven hebben te maken met de regelmatige, 

gewone werking van het bestuur. Van zodra een uitgave jaarlijks voorkomt, kan het geen 

investering meer zijn, maar hoort ze onder de exploitatie thuis. 

Uitgaven tot en met 2.500 EUR excl. btw zijn exploitatie-uitgaven voor zover ze niet zijn 

opgenomen in een investeringsbudget. 

Kleinere herstellingswerken en beperkte aankopen van goederen andere dan de normale 

verbruiksgoederen worden opgenomen in het exploitatiebudget. 

1.2.2 Investeringen 
 

De investeringen worden allereerst door de budgetopmaak bepaald. Alle ramingen van acties 

waarbij de budgetcode een 2-rekening bevat, zijn per definitie investeringen. 

Uitgaven boven de 2.500 EUR excl. btw worden als investering geboekt. 

Een investering moet worden bekeken per investeringsproject. Er mag geen splitsing van de 

overheidsopdracht gebeuren. De uitvoering van de investering kan dus over meerdere jaren lopen. 

Alle ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks en op duurzame wijze invloed hebben op de 

omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van het bestuur, en die over 

meerdere jaren dienstig of nuttig blijven en daarom afgeschreven worden, uitgezonderd de 

normale onderhoudswerkzaamheden, behoren tot de investeringen.  

Grote onderhoudswerken worden opgenomen onder de investeringsuitgaven en mogen niet 

gefaseerd worden uitgevoerd om aldus als normale exploitatie-uitgave te worden beschouwd. 

 

1.3. Vermogensbestanddelen 

Alle vermogensbestanddelen (bezittingen en financieringsbronnen of m.a.w. activa en passiva) 

worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum 

stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat 

het activum voor het bestuur zal opleveren. 

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans 

opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.  

 

1.4. Initiële waardering: aanschaffingswaarde 

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen 

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek 
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van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het 

actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.  

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende 

kosten (bv. btw)), de ruilwaarde (marktwaarde van de in ruil overgedragen actiefbestanddelen), 

de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen + 

rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het 

moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en 

kosten) of de inbrengwaarde (boekwaarde van het goed van de inbrengende entiteit). 

Wanneer welke waarden worden toegepast, wordt beschreven in de rubriek “Afwijkingen en 

specifieke waarderingsregels”. 

 

1.5. Waardering in latere boekjaren: kostprijsmodel en herwaarderingsmodel 

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in latere boekjaren 

ofwel het kostprijsmodel, ofwel het herwaarderingsmodel.  

Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd 

met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen.  

Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde 

betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het 

belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het 

kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd. 

Het kostprijsmodel is van toepassing op de gemeenschapsgoederen van de vaste activa, de 

bedrijfsmatige vaste activa en de immateriële vaste activa.  

Het herwaarderingsmodel is van toepassing op de overige materiële vaste activa en op de 

financiële vaste activa. 

 

1.6. Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het 

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de 

boekhoudkundige waarde en de restwaarde (= vermoedelijke verkoopwaarde) te delen door de 

resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar 

wordt de restwaarde  en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd.  

159



 
 

De afschrijvingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben en 

worden niet teruggenomen. 

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te 

bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. 

 

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om 

rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de 

afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die 

niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van 

een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met 

een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen 

blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde 

van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde (= de toekomstige economische voordelen of 

dienstenpotentieel die het goed voor het bestuur zal opleveren). In dat geval worden de 

waardeverminderingen teruggenomen. 

 

1.7. Herwaarderingen 

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te 

brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa 

en overige materiële vaste activa (zie hiervoor, herwaarderingsmodel). Bij de herwaardering van 

een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige 

materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde 

waarde afgeschreven. De geherwaardeerde waarde zal in de toelichting bij de jaarrekening van 

het financiële boekjaar worden verantwoord waarin de herwaardering voor het eerst werd 

toegepast. 

 

1.8. Actualisatie van de inventaris 

De actualisatie van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen 

gebeurt jaarlijks bij de opmaak van de jaarrekening. 

Activa kunnen enkel buitendienst gesteld worden vóór de volledige afschrijving van het actief 

heeft plaats gevonden (boekwaarde > 0) naar aanleiding van een effectieve buitengebruikstelling. 

160



 
 

Dit kan het geval zijn bij een verkoop, een diefstal of een vernietiging (vb. brand, total loss bij 

voertuigen, afbraak van gebouwen). 

In het jaar nadat het actief volledig is afgeschreven en de boekwaarde dus gelijk is aan nul, kan 

het actief eveneens buitendienst worden gesteld. Dit is afhankelijk van de rubriek waartoe het 

actief behoort en van de manier van evalueren van het actief (globaal of individueel) om te 

bepalen of het actief effectief mag buitendienst worden gesteld. 

Een globale evaluatie is van toepassing op activa die ofwel globaal werden ingeboekt ofwel niet 

individueel identificeerbaar zijn. De buitendienststelling gebeurt dan sowieso in het jaar nadat 

het actief volledig is afgeschreven. Voorbeelden zijn: meubilair, informaticamaterieel, … 

Een individuele evaluatie is van toepassing op activa die individueel identificeerbaar zijn. De 

buitendienststelling gebeurt dan niet automatisch in het jaar na de volledige afschrijving van het 

actief maar enkel naar aanleiding van een effectieve buitengebruikstelling. Dit kan het geval zijn 

bij een verkoop, een diefstal of een vernietiging (vb. brand, total loss bij voertuigen, afbraak van 

gebouwen). Voorbeelden zijn: terreinen, gebouwen,…. 

Op eenzelfde rubriek van de activa kunnen beide evaluaties worden toegepast afhankelijk of ze 

globaal werden ingeboekt en, of ze individueel identificeerbaar zijn. 

Sommige activa worden in principe niet buitendienst gesteld zoals wegen, waterlopen, riolering, 

nutsleidingen, in leasing genomen activa. 

 

1.9. Kosten en opbrengsten 

De kosten en de opbrengsten worden in het financiële boekjaar verwerkt waarin ze werkelijk 

gerealiseerd zijn (= moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of ze al dan niet 

geïnd of betaald zijn. Wanneer de kosten of opbrengsten in belangrijke mate worden beïnvloed 

door kosten of opbrengsten die aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegekend, 

wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening. 

 

1.10. Gebeurtenissen na balansdatum 

Als gebeurtenissen wijzen op omstandigheden die bestonden op de balansdatum worden 

bepaalde algemene rekeningen aangepast. Dit is het geval als deze gebeurtenissen 

plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening aan de raden wordt 

voorgelegd. Dit kan het geval zijn bij de afwikkeling van een rechtszaak die bevestigd dat het 
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bestuur op balansdatum een bestaande verplichting had. De eerder genomen voorziening die 

verband houdt met deze rechtszaak wordt aangepast of neemt een nieuwe voorziening op. 

Anderzijds worden de algemene rekeningen niet aangepast bij gebeurtenissen die wijzen op 

omstandigheden die zijn ontstaan na de balansdatum. 

 

2. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels 

 

2.1. Activa 

2.1.1. Liquide middelen en geldbeleggingen 
 
Het bestuur waardeert de liquide middelen en geldbeleggingen tegen de nominale waarde. 

Liquide middelen zijn middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of reeds in die vorm 

beschikbaar zijn. De geldbeleggingen omvatten de vorderingen op kredietinstellingen, uit 

termijndeposito’s opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen 

financiële vaste activa zijn. 

De aandelen en vastrentende effecten, die wel tot de financiële vaste activa behoren, worden bij 

verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (zie hierna).  

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt 

dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.  

Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden 

met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard 

van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. De evaluatie geschiedt jaarlijks op 

afsluitdatum. 

 

2.1.2. Vorderingen op korte termijn 
 

Stad en ocmw 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In deze rubriek 

worden vorderingen met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste één jaar opgenomen. Ook 

vorderingen op meer dan één jaar op een onderneming in faillissement of vereniging in 

vereffening behoren tot deze rubriek omwille van de opeisbaarheid van dergelijke vorderingen. 
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Op basis van objectieve verantwoordingsstukken en op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een 

schuldenaar is bewezen, wordt de vordering als oninbaar (budgettair) geboekt en zal er een 

minderwaarde worden geboekt voor het saldo van de vordering. 

 

Stad 

In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze 

overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Alle openstaande vorderingen uit het jaar X-2 worden op 

balansdatum (van jaar X) overgeboekt naar de dubieuze debiteuren (globale overboeking). 

Er worden waardeverminderingen geboekt op de dubieuze debiteuren in functie van het jaar 

waarin de vordering is ontstaan, zijnde: 

(1) vorderingen uit jaar X-2: 25% 

(2)  vorderingen uit jaar X-3: 50% 

(3)  vorderingen uit jaar X-4: 75% 

(4)  vorderingen uit jaar X-5:  100% 

Er zijn twee momenten waarop over een waardevermindering kan worden beslist: 

(1) Op het ogenblik dat zich een feit voordoet waaruit wordt afgeleid dat de debiteur 
betalingsproblemen heeft (individuele evaluatie). 
 

(2) Op balansdatum, indien de realisatiewaarde lager is dan de boekhoudkundige waarde 
(globale evaluatie). 
 
 

Ocmw 

Door het specifieke ocmw cliënteel wijken de waarderingsregels hier af van deze van de stad. 

In het ocmw worden alle openstaande vorderingen m.b.t. cliënten op het einde van het jaar 

overgeboekt naar de dubieuze debiteuren cliënten ocmw.  Hierop wordt dan een 

waardevermindering van 20 %  geboekt.  

 

2.1.3. Vorderingen op lange termijn 
 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In deze rubriek 

worden vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar niet 

invorderbaar zijn, opgenomen. Vorderingen op meer dan één jaar op een onderneming in 
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faillissement of vereniging in vereffening worden overgeboekt naar de rubriek “Vorderingen op 

korte termijn” omwille van de direct opeisbaarheid van dergelijke vorderingen. 

Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post 

dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van  

waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden. Op 

het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen, wordt na overboeking naar 

de “vorderingen op korte termijn” het saldo van de vordering oninbaar geboekt (budgettair) en 

een minderwaarde geboekt. 

De vorderingen op lange termijn worden individueel geëvalueerd op balansdatum. 

 

2.1.4. Voorraden 
 

Omdat het bestuur op heden geen voorraden aanhoudt die van die omvang zijn dat ze of een 

waarneembare invloed hebben op de staat van kosten en opbrengsten, of op de balans, worden 

voorraden en bestellingen in uitvoering voorlopig niet gewaardeerd. 

Bij het ocmw wordt op balansdatum van 1 januari 2020 geen voorraad meer voor voeding en 

dranken aangehouden omdat deze enkel betrekking had op het Zorgpunt. 

 

2.1.5. Overlopende rekeningen van het actief 
 

De over te dragen kosten (alg. rek. 490) bevatten pro rata kosten die werden gemaakt tijdens het 

boekjaar maar die ten laste worden gebracht van het volgende boekjaar. De verworven/verkregen 

opbrengsten (alg. rek. 491) bevatten pro rata opbrengsten die slechts in de loop van het volgende 

boekjaar zullen worden geïnd maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar. 

De waardering gebeurt tegen nominale waarde. 

 

2.1.6. Financiële vaste activa 
 

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door het bestuur worden 

aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken 

entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als 

geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het 

bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten. 
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Belangen of aandelen in rechtspersonen en vastrentende effecten worden in de boekhouding 

opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De nog te storten bedragen worden afzonderlijk tot 

uiting gebracht in de boekhouding. 

De vorderingen die het bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil 

ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. 

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de 

financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding. 

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.  Dit houdt in dat na hun 

opname als actief de financiële vaste activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden 

bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde (= reële waarde op het 

moment van de herwaardering – eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en 

waardeverminderingen). 

 

2.1.7. Materiële vaste activa 
 

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.  

1. De gemeenschapsgoederen zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door 

het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke 

dienstverlening en waarbij minder ontvangsten worden gegenereerd dan uitgaven die 

nodig zijn om deze goederen te verwerven of die dienstverlening te realiseren. 

2. De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn de materiële vaste activa (roerend en 

onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de 

maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de 

gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter dekking van de 

uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven of die dienstverlening te 

realiseren. 

3. De overige materiële vaste activa worden door het bestuur niet aangewend voor de 

realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als een 

‘(on)roerende reserve’ en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een 

waardestijging of beide. Kenmerkend is dat deze vaste activa ontvreemd kunnen worden 

zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening. 
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Bijzondere regels materiële vaste activa 

Tot het onroerend en roerend erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, 

wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal vaak weinig economische voordelen opleveren of 

weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. 

Aangezien hiervoor geen objectieve waardebepaling mogelijk is, wordt de boekhoudkundige 

waarde van de activa zonder dienstenpotentieel op balansdatum teruggebracht op 1 EUR per 

activum.  

Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 

‘maatschappelijk doel’, kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet 

afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van 

waardeverminderingen.  

 
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het 

bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden 

vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de 

looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het 

zakelijk recht betrekking heeft, korter is. 

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van 

leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor 

het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de 

wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking 

heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten 

bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de 

wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking 

heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het 

redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de 

leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale 

gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is 

dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt 

niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) 

gebruiksduur korter is. 
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2.1.8. Immateriële vaste activa 
 

Onder immateriële vaste activa worden o.a. de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe 

projecten opgenomen. 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde in geval van aanschaf 

bij derden. In geval van vervaardiging door eigen personeel worden ze gewaardeerd tegen de 

vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of 

van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. 

De immateriële vaste activa worden op 5 jaar afgeschreven. 

 

2.2. Passiva 

 

2.2.1. Schulden 
 

De schulden omvatten vier rubrieken: schulden uit ruiltransacties (op korte en lange termijn); 

schulden uit niet-ruil transacties (op korte termijn), overlopende rekeningen van het passief (op 

korte termijn) en schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (op korte termijn). De 

schulden uit ruiltransacties zijn verder opgesplitst in voorzieningen voor risico’s en kosten, 

financiële schulden en diverse schulden. 

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Jaarlijks worden op balansdatum de schulden die vervallen binnen het boekjaar overgeboekt van 

lange naar korte termijn. 

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op 

balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd 

voor ‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het 

financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de 

risico’s en kosten voor het bestuur. 

Voorzieningen worden jaarlijks aangelegd voor het vakantiegeld van het personeel (contractueel 

+ vastbenoemd), voor het pensioen van de mandatarissen, voor de responsabiliseringsbijdragen 

en voor alle andere noodzakelijke uitgaven in de toekomst die zeker en vaststaand zijn op 

balansdatum. 
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2.2.2. Overlopende rekeningen van het passief 
 

De toe te rekenen kosten (alg. rek. 492) bevatten pro rata kosten die pas in een later boekjaar 

zullen worden betaald maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar. De over te dragen 

opbrengsten (alg. rek. 493) bevatten pro rata opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van 

vorige boekjaren zijn geïnd maar die betrekking hebben op een later boekjaar. 

De waardering gebeurt tegen nominale waarde. 

 

2.2.3. Netto-actief 
 

Het netto-actief bestaat uit: het overig netto-actief, de herwaarderingsreserves, het overgedragen 

overschot of tekort en de investeringssubsidies en -schenkingen. 

Het overig netto-actief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het 

totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het netto-actief. Het is de sluitpost van 

de balans. De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van dit actief en passief. 

De ontvangen investeringssubsidies en -schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen 

(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste 

activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet 

wordt afgeschreven, wordt ook de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. 

 

3. Bijzondere bepalingen bij de overgang van BBC 2014-2019 naar BBC 2020 (beginbalans)  

Na evaluatie van de basiselementen van BBC 2014, met toepassing van door het Decreet Lokaal 

Bestuur opgelegde Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) en in functie van de synergie-

oefening met het ocmw, werden de algemene rekeningnummers van stad en ocmw naast elkaar 

gelegd. Er werden rekeningen geschrapt, toegevoegd en samengevoegd. Aan de hand van een 

conversietabel BBC 2014-2019 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 2014-2019. 
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Bij het naast elkaar leggen van de afschrijvingstermijnen van de stad en het ocmw bleek er al 

een grote mate van overeenstemming te zijn. Voor volgende rubriek was er een verschil: 

Rollend materieel: 10 jaar bij de stad en 5 jaar bij het ocmw. Er wordt voor beide entiteiten 

voortaan 10 jaar genomen. 

De vroegere afschrijvingstermijnen worden vervangen door de nieuwe termijnen opgenomen in 

de tabel “waarderingsmethode en afschrijvingstermijnen”. Hierdoor zullen de resterende 

gebruiksduur en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de betrokken activa veranderen. De 

berekening van het nieuwe afschrijvingsbedrag gebeurt als volgt: boekhoudkundige waarde – 

restwaarde/resterende gebruiksduur. De restwaarde (= verkoopwaarde) wordt verondersteld nul 

te zijn. 

Bij een nieuwe langere afschrijvingstermijn zal het jaarlijks afschrijvingsbedrag dalen omdat de 

resterende boekwaarde langer in de tijd wordt gespreid en dus iets trager in kosten wordt 

genomen. 

Bij een nieuwe kortere afschrijvingstermijn zal er een éénmalige versnelde afschrijving gebeuren 

voor de resterende boekwaarde van het actief in boekjaar 2020  als de nieuwe 

afschrijvingstermijn reeds volledig voorbij is. Als de nieuwe afschrijvingstermijn nog niet volledig 

voorbij is, zal het jaarlijks afschrijvingsbedrag stijgen omdat de resterende boekwaarde gespreid 

zal worden over de resterende boekjaren van een kortere periode; eveneens een versnelde 

afschrijving dus. 

 

Er bleek ook een verschil in waardering van de vorderingen te zijn. Door de individuele 

benadering van het cliënteel van het ocmw zullen de dubieuze debiteuren, de 

waardeverminderingen en oninbare vorderingen en minderwaarden aan de kant van het ocmw 

eerder individueel geëvalueerd worden. Bij de stad zullen de dubieuze debiteuren en de 

waardeverminderingen jaarlijks globaal worden geëvalueerd. Het definitief oninbaar boeken en 

het boeken van de minderwaarde zal gebeuren op basis van een individuele evaluatie. 
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 WAARDERINGSMETHODE EN AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN  

     
MAR MATERIËLE VASTE ACTIVA WAARDERINGSMETHODE AFSCHRIJVINGSTERMIJN BUITEN DIENST 

STELLING 
 
 
 
220 
2290 
260 

Terreinen 
 
 
Gemeenschapsgoederen 
Bedrijfsmatige goederen 
Overige goederen 

 
Initiële waardering: Aanschaffingswaarde  
In latere boekjaren: 
Kostprijsmodel 
Kostprijsmodel 
Herwaarderingsmodel 

 
- 

 
In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele 
evaluatie van het 
actief. 

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen 
ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, 
waterlopen en kunst(bouw)werken. 

 Enkel bij verkoop. 

  
 

    
 
 
 
221+222 
2291+2292 
261+262 

Gebouwen 
 
 
Gemeenschapsgoederen 
Bedrijfsmatige goederen 
Overige goederen 
 
Deze rubriek bevat ook terreinen van gebouwen als 
er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen 
het terrein en het gebouw 

 
Initiële waardering: Aanschaffingswaarde  
In latere boekjaren: 
Kostprijsmodel 
Kostprijsmodel 
Herwaarderingsmodel 

 
33 jaar 

 
In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele 
evaluatie van het 
actief. 
Enkel bij verkoop, 
afbraak of brand. 

        
  Wegen  

Initiële waardering: Aanschaffingswaarde  
In latere boekjaren: 

   

224 Gemeenschapsgoederen Kostprijsmodel 
 

33 jaar Nooit 

170



 

Onder wegen worden alle elementen van het 
weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, 
voetpaden, fietspaden, …).  

225 Gemeenschapsgoederen 
Onder de andere infrastructuur betreffende de 
wegen worden onder meer straatmeubilair, 
verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen. 

Kostprijsmodel 
 

10 jaar In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele of 
globale evaluatie 
van het actief. 
 

225 Gemeenschapsgoederen 
Openbare verlichting 

Kostprijsmodel 
 

33 jaar In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele of 
globale evaluatie 
van het actief. 

        
 
 
226 

Waterlopen en waterbekkens 
 
Gemeenschapsgoederen 

 
Initiële waardering: Aanschaffingswaarde 
In latere boekjaren: Kostprijsmodel 

 
33 jaar 

 
Nooit 

        
 
 
227 

Riolering en afvalwaterzuivering 
 
Gemeenschapsgoederen 
 

 
Initiële waardering: Aanschaffingswaarde 
In latere boekjaren: Kostprijsmodel 

 
33 jaar 

 
Nooit 

  Andere onroerende infrastructuur     
 
 
228 

 
Onder andere onroerende infrastructuur worden 
onder meer de nutsleidingen en kunst(bouw)werken 
opgenomen. 

Initiële waardering: Aanschaffingswaarde 
In latere boekjaren: Kostprijsmodel 

33 jaar Nooit 
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Installaties, machines en uitrusting 

 
 
230 
235 
265 

 
 
Gemeenschapsgoederen 
Bedrijfsmatige goederen 
Overige goederen 
Onder de installaties, machines en uitrusting wordt 
onder meer opgenomen werkmateriaal 
(boormachines, grasmachines, hakselaars, 
koelkasten,…  

Initiële waardering: Aanschaffingswaarde  
In latere boekjaren: 
Kostprijsmodel 
Kostprijsmodel 
Herwaarderingsmodel 

10 jaar  In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele of 
globale evaluatie 
van het actief. 

  
 

    
  Meubilair     
 
 
240 
245 
266 

 
 
Gemeenschapsgoederen 
Bedrijfsmatige goederen 
Overige goederen 
Onder meubilair wordt onder meer opgenomen 
kasten, stoelen, banken, bureaus,… in de mate dat 
ze niet onroerend door bestemming zijn  

Initiële waardering: Aanschaffingswaarde  
In latere boekjaren: 
Kostprijsmodel 
Kostprijsmodel 
Herwaarderingsmodel 

10 jaar In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele of 
globale evaluatie 
van het actief. 

   
Kantooruitrusting/bureaumaterieel-
informaticamaterieel 

    

 
 
241 
246 
267  

 
 
Gemeenschapsgoederen 
Bedrijfsmatige goederen 
Overige goederen 

Initiële waardering: Aanschaffingswaarde  
In latere boekjaren: 
Kostprijsmodel 
Kostprijsmodel 
Herwaarderingsmodel 

5 jaar In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele of 
globale evaluatie 
van het actief. 
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Onder kantooruitrusting wordt onder meer 
opgenomen kopieermachines, papiervernietigers, 
tv’s, dvd-spelers, … 

 
 
242 
247 
268 

 
 
Gemeenschapsgoederen 
Bedrijfsmatige goederen 
Overige goederen 
Informaticamaterieel bevat onder meer thin clients, 
computerschermen, beamers, laptops, … 

Initiële waardering: Aanschaffingswaarde  
In latere boekjaren: 
Kostprijsmodel 
Kostprijsmodel 
Herwaarderingsmodel 

5 jaar In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele of 
globale evaluatie 
van het actief. 

  
 

    
   

 
 
Rollend materieel 

    

 
 
243 
248 
269 

 
 
Gemeenschapsgoederen 
Bedrijfsmatige goederen 
Overige goederen 
Rollend materieel bevat onder meer fietsen, brom- 
en motorfietsen, personenwagens, bestelwagens, 
vrachtwagens, speciale en andere voertuigen en 
hun toebehoren. 
  

Initiële waardering: Aanschaffingswaarde  
In latere boekjaren: 
Kostprijsmodel 
Kostprijsmodel 
Herwaarderingsmodel 

 
 

10 jaar 
5 jaar 

10 jaar 
 
 
 
  

In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele 
evaluatie van het 
actief. 
Enkel bij verkoop, 
diefstal of 
vernietiging (total 
loss) 

 
 
 
223 

Zakelijke rechten op onroerende goederen 
(erfpacht) 
 
Gemeenschapsgoederen (Erfpacht) 
 
 

 
 
Waardering activa: gedeelte van de 
volgens de overeenkomst te storten 
termijnen tot wedersamenstelling van de 
kapitaalwaarde van het goed. 

 
 
Redelijke zekerheid  
overname actief: 
afschrijvingstermijn is 

 
 
In jaar ná volledige 
afschrijving. 
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Waardering passiva: gedeelte van het in 
de volgende boekjaren te storten 
termijnen tot wedersamenstelling van de 
kapitaalwaarde van het goed. 
 

zelfde als gelijkaardige 
activa in eigendom 
Niet redelijke zekerheid  
overname actief: 
afschrijving over 
looptijd van de 
overeenkomst, tenzij 
economische 
gebruiksduur actief 
korter is 

Individuele 
evaluatie van het 
actief. 

 
 
 
250 
 

Vaste activa in leasing 
 
 
Gemeenschapsgoederen 
 

 
Initiële waardering: 
Aanschaffingswaarde/Kapitaalwaarde 
In latere boekjaren: 
Kostprijsmodel 
 

 
Afschrijvingstermijn is 
zelfde als gelijkaardige 
activa in eigendom 

 
In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele 
evaluatie van het 
actief. 
Enkel als de leasing 
wordt stopgezet. 
 

 
 
 
270 
275 

Onroerend en roerend kunstpatrimonium en 
erfgoed 
 
Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed 
Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed 
  

 
Initiële waardering: Aanschaffingswaarde 
 
Op balansdatum wordt de waarde van 
deze activa teruggebracht naar 1 euro per 
activum. 

 
- 

 
Meer-of 
minderwaarde 
boeken 
t.o.v. boekwaarde 
van 1 euro. 
Individuele 
evaluatie van het 
actief. 
Enkel bij verkoop, 
diefstal of 
vernietiging. 
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MAR IMMATERIËLE VASTE ACTIVA WAARDERINGSMETHODE AFSCHRIJVINGSTERMIJN BUITEN DIENST 
STELLING 

 
 
 
214 

Plannen en studies 
 
 
Plannen en studies 

 
Initiële waardering: Aanschaffingswaarde  
In latere boekjaren: 
Kostprijsmodel 
 

 
5 jaar 

 
In jaar ná volledige 
afschrijving. 
Individuele of 
globale evaluatie 
van het actief. 

 

MAR FINANCIËLE VASTE ACTIVA WAARDERINGSMETHODE AFSCHRIJVINGSTERMIJN BUITEN DIENST 
STELLING 

 
 
 
 
280 
281 
 
283 
284 
285  

Financiële vaste activa 
 
 
Belangen in extern verzelfstandigde 
agentschappen 
Belangen in intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 
Belangen in ocmw-verenigingen 
Andere aandelen 
Vorderingen op rekening en vastrentende effecten 

 
Initiële waardering: Aanschaffingswaarde 
In latere boekjaren: 
Herwaarderingsmodel 
De nog te storten bedragen bij 
deelnemingen worden afzonderlijk tot 
uiting gebracht in de boekhouding. 
 
Nominale waarde 
 

 
- 

 
Individuele 
evaluatie van het 
actief. 
Enkel bij verkoop 
van het belang. 
 

 

MAR OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF WAARDERINGSMETHODE AFSCHRIJVINGSTERMIJN 
 
 
490 
491 

Overlopende rekeningen van het actief 
 
Over te dragen kosten 
Verkregen opbrengsten  

 
Nominale waarde 
 

 
- 
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MAR VOORRADEN WAARDERINGSMETHODE AFSCHRIJVINGSTERMIJN 
 
 
30  

Voorraden 
 
Voorraden  

 
Niet van toepassing 
 

 
- 

 

MAR VORDERINGEN WAARDERINGSMETHODE AFSCHRIJVINGSTERMIJN 
 
 
 
 
2903 
2912 
 
 
 
 
 
 
 
40 
41 
 
4943 
 
4944 
 
4951 
 
4952  

Vorderingen (op korte en lange termijn) 
 
 
 
Vorderingen wegens toegestane leningen 
Vorderingen wegens investeringssubsidies in 
kapitaal 
 
 
 
 
 
 
Vorderingen uit ruiltransacties 
Vorderingen uit niet-ruiltransacties 
 
Vorderingen wegens toegestane leningen die 
binnen het jaar vervallen 
Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde 
leningen die binnen het jaar vervallen 
Vorderingen wegens investeringssubsidies in 
kapitaal die binnen het jaar vervallen 
Vorderingen wegens prefinanciering 
investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen 

 
Initiële waardering: Nominale waarde 
In latere boekjaren: 
Vorderingen op lange termijn: individuele evaluatie op 
balansdatum 
STAD en OCMW 
Dubieuze debiteuren: als blijkt uit feitelijke gegevens 
Waardevermindering: als blijkt uit feitelijke gegevens 
Oninbaar en minderwaarde: als blijkt uit feitelijke 
gegevens + idem als op korte termijn 
 
 
Vorderingen op korte termijn: 
STAD en OCMW 
Oninbaar en minderwaarde:  
Individuele evaluatie op basis van objectieve 
verantwoordingsstukken en bewezen insolvabiliteit: 
oninbaar boeken van de vordering (budgettair) en 
minderwaarde boeken voor saldo vordering. 
STAD 
Dubieuze debiteuren:  
Evaluatie op: 
- balansdatum: als realisatiewaarde < boekhoudkundige 
waarde (globaal) 

 
- 
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- feitelijke gegevens: debiteur heeft betalingsproblemen 
(individueel) 
Alle openstaande vorderingen uit jaar x-2 worden dubieus 
geboekt op balansdatum jaar x. 
Waardeverminderingen: globale evaluatie op 
balansdatum. Waardeverminderingen worden geboekt op 
de dubieuze debiteuren in functie van het jaar waarin de 
vordering is ontstaan: 

- vorderingen uit jaar x-2: 25% 
- vorderingen uit jaar x-3: 50 % 
- vorderingen uit jaar x-4: 75% 
- vorderingen uit jaar x-5: 100% 

 
OCMW 
Dubieuze debiteuren cliënten ocmw: 
Evaluatie op balansdatum: alle openstaande vorderingen 
m.b.t. cliënten naar dubieuze overgeboekt. 
Waardeverminderingen: globale evaluatie op 
balansdatum. Waardeverminderingen voor 20% worden 
geboekt op de dubieuze debiteuren. 
 

 
MAR LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN WAARDERINGSMETHODE AFSCHRIJVINGSTERMIJN 
 
 
 
52 
53 
55 
57 
58  

Liquide middelen en geldbeleggingen 
 
 
Vastrentende effecten 
Termijndeposito’s 
Kredietinstellingen 
Kassen 
Interne overboekingen 

 
Initiële waardering: Nominale waarde 
In latere boekjaren: 
Waardeverminderingen: evaluatie op balansdatum als 
realisatiewaarde < aanschaffingswaarde 
 

- 
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MAR SCHULDEN WAARDERINGSMETHODE AFSCHRIJVINGSTERMIJN 
 Schulden uit ruiltransacties (korte en lange 

termijn) 
  

 
160 
 
161 
460 
 
461 
467 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 
Voorzieningen voor pensioenen en 
soortgelijke verplichtingen (LT) 
Voorzieningen voor vakantiegeld (LT) 
Voorzieningen voor pensioenen en 
soortgelijke verplichtingen (KT) 
Voorzieningen voor vakantiegeld (KT) 
Voorzieningen voor andere risico’s en kosten 
(KT) 
 

 
Nominale waarde 
Voor bestaande verplichtingen die op balansdatum zeker, 
betrouwbaar en vaststaand zijn 
 

- 

 
171 
172 
173 
 
174 
430 
 
433 
 

Financiële schulden 
Obligatieleningen (LT) 
Leasingschulden (LT) 
Schulden aan kredietinstellingen (leningen) 
(LT) 
Andere leningen (LT) 
Leningen op rekening met vaste termijn bij 
kredietinstellingen (KT) 
Schulden in rekening-courant bij 
kredietinstellingen (KT) 

 

 
Nominale waarde 
 

- 
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44 
 
45 
 

Diverse schulden 
Andere niet financiële schulden uit 
ruiltransacties (LT) 
Niet financiële schulden uit ruiltransacties 
(o.a. leveranciers) (KT) 
Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale 
lasten (KT) 

 
Nominale waarde 

- 
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47 
48 
 

Schulden uit niet-ruil transacties (korte termijn) 
Schulden m.b.t. belastingen (o.a. btw) 
Andere schulden uit niet-ruiltransacties 

 
Nominale waarde 
 
 

- 

 
 
492 
493 
 

Overlopende rekeningen van het passief (korte 
termijn) 
Toe te rekenen kosten 
Over te dragen opbrengsten 

 
Nominale waarde 
 

- 

 
 
42 
 

 
Schulden op lange termijn die binnen het jaar 
vervallen (korte termijn) 
Aflossingen op korte termijn 

 
 
Nominale waarde 
Op balansdatum worden de schulden die binnen het jaar 
vervallen overgeboekt van lange naar korte termijn. 
 

- 

 
MAR NETTO-ACTIEF WAARDERINGSMETHODE AFSCHRIJVINGSTERM

IJN 
BUITEN 
DIENST 

STELLING 
 
150-152 
158-159 
 
 

Investeringssubsidies en schenkingen 
Investeringssubsidies en -schenkingen 
Schenkingen 

 
Nominale waarde 
 

 
Verrekening in 
resultaat volgens 
hetzelfde 
afschrijvingsritme of 
waardevermindering 
als het vast actief 
waarvoor deze 
werden verkregen 
 

 
Individuele 
evaluatie van 
het passief. 
Enkel als het 
overeenkomsti
g actief ook 
buitendienst is 
gesteld. 

 
140 

Overgedragen overschot en tekort 
Overgedragen overschot 

 
Nominale waarde 

 
- 

 
- 
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141 
 

Overgedragen tekort  

 
121 
122 
 

Herwaarderingsreserves 
Herwaarderingsreserves op materiële vaste activa 
Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 

 
Nominale waarde 
 
 

 
- 

 
- 

 
100 en 109 
 
 
 

Overig netto-actief 
Kapitaal – saldo beginbalans 
 
 

 
Nominale waarde 
De waarde van deze sluitpost (verschil 
tussen totaal actief en passief) wordt 
bepaald door de waarde van al deze  activa 
en passiva. 
 

 
- 

 
- 
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3.08 Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen en andere aanvullingen 
 
STAD 
 
Waarborgen ten voordele van derden (algemene rekeningen beginnend met 01) 
 

Belanghebbende instelling Belfius BNP Paribas Fortis Zefier Totaal 

OCMW Sint-Niklaas 
             

293.357,20                               -    
                             

-    
             

293.357,20  
Algemeen Ziekenhuis 
Nikolaas 

           
6.161.247,13            15.848.071,00  

                             
-    

              
22.009.318,13  

Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten vzw 
(VVSG) 

             
317.419,54                               -    

                             
-    

             
317.419,54  

Autonoom gemeentebedrijf 
't Bau-huis 

             
920.000,00                               -    

                             
-    

             
920.000,00  

Uitgifteprogramma 
thesauriebewijzen Zefier 
t.b.v. Strategische 
Participaties van de stad in 
EGPF en Wind4Flanders 

                            
-                                 -    

              
137.304,44  

             
137.304,44  

Totaal 
       

7.692.023,87        15.848.071,00  
           

137.304,44  
     

23.677.399,31  
 
 
Ontvangen zekerheden (algemene rekeningen beginnend met 03) 
 
De totaliteit van de per 31-12-2020 gestelde en nog lopende bankwaarborgen door de stad 
ontvangen, bedraagt 2.610.259,88 euro. Deze bankwaarborgen werden hoofdzakelijk gesteld in 
het kader van de aankoop van bouwgronden, de aanleg van wegeninfrastructuur en 
verkavelingen, de huur van gemeentegebouwen, … 
 
Meerwaarden en minderwaarden 
 
Er zijn herwaarderingsmeerwaarden geboekt (op algemene rekening 12200000) in 2020 voor de 
aandelen van gereguleerde en niet gereguleerde activiteiten van Intergem (+733.630 euro) 
waardoor de correcte waarde wordt weergegeven van onze deelneming in het eigen vermogen 
van Intergem. 
 
Er zijn meerwaarden (+907.221 euro) geboekt (op algemene rekening 76300000) ten gevolge 
van de uitboeking van het openbaar verlichtingspark cfr. overname van het openbaar 
verlichtingsnet door Fluvius.  
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Er zijn ook meerwaarden geboekt in 2020 voor de verkoop van gronden en gebouwen (o.a. 
Clementwijk en Populierenwijk) en klein materiaal voor een bedrag van 470.042 euro 
(algemene rekening 76300000). 
 
Er zijn minderwaarden geboekt voor de aandelen die de stad heeft in Intergem (aandelen 
andere activiteiten zonder kapitaal (-926,15 euro) en voor een deel van de overgenomen 
openbare verlichting (-323,41 euro) (algemene rekening 63070000).  
 
Daarnaast ook boekingen voor de minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 
ten bedrage van 848.776 euro (algemene rekening 64200000) en enkele gerecupereerde kosten 
uit oninbare vorderingen voor 1.017 euro (algemene rekening 74200000).  
 
Voor het (on)roerend kunstpatrimonium en (on)roerend erfgoed aangekocht in 2020 wordt de 
boekwaarde op 1 euro gebracht door het boeken van minderwaarden ten bedrage van 36.917  
euro (cfr. waarderingsregels) (algemene rekening 63090000). 
 
OCMW 
 
Waarborgen ten voordele van derden (algemene rekeningen beginnend met 01) 
Waarborg Den Azalee:  de openstaande schuld voor de lening bij BNP Paribas waarvoor het 
ocmw borg staat, bedraagt eind 2020 nog 230.520,11 euro. 
 
Zakelijke zekerheden (algemene rekeningen beginnend met 022/023) 
Hierop worden de opbouw huurwaarborgen geboekt.  Voor het jaar 2020 waren er 360 dossiers 
voor een bedrag 231.498,98 euro. 
 
Ontvangen zekerheden (algemene rekeningen beginnend met 032/033) 
Hierop worden de hypotheken geboekt betreffende opleg rusthuizen. 
Eind 2020 waren er nog 17 hypotheken voor een totaal van 375.000 euro. 

Onbeschikbare gelden (algemene rekeningen beginnend met 090/091) 
Deze rekening wordt gebruikt om de belegging en intrest te boeken voor de serviceflats de 
Goudbloem (455.525,50 euro op 31/12/2020) en de Priesteragie (490.685,10 euro op 
31/12/2020). 

Meerwaarden en minderwaarden 
In 2020 werd er in het ocmw voor 21.582,08 euro aan oninbare geboekt op de rekening 
64200000. 
Door de verkoop van gronden in 2020 en enkele correcties in oudere fiches werd op de rekening 
76300000 een meerwaarde geboekt van 1.985.870,67 euro. 
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3.09 Toelichting over de kosten, opbrengsten, 
uitgaven en ontvangsten met een buitengewone 
invloed 
 
Overzicht van de verschillen tussen meerjarenplan en jaarrekening groter dan 20.000 EUR, 
gesorteerd per dienst. 
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a.  Uitgaven exploitatie 
 

Be-
stuur Type Soort Nr Omschrijving 

Verantwoordeli
jke dienst 

Mandataris 
naam Code ARK 

Omschrijving 
ARK MJP 2020 Rekening 2020 Verschil 

Realis
atie 

graad 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000155 

Aankopen van boeken, 
tijdschriften en afsluiten 
abonnementen. 

(BEA) 
Bestuursadmini
stratie 

Buysrogge 
Peter 61410200 

Documentatie 
en 
abonnementen 

92.190,00 69.178,01 23.011,99 75% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000152 

Het systeem voor 
organisatiebeheersing 
ondersteunen via externe 
audits. 

(BEL) 
Beleidsonderst
euning 

Buysrogge 
Peter 

61320000 

Erelonen en 
vergoedingen 
ontwerp- en 
studieopdachte
n 

62.750,00 27.000,00 35.750,00 43% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000061 

Kosten voor gebouwen 
voor het afsluiten van 
energieprestatiecontracten 
(EPC), deel BAU (business 
as usual). 

(BGB) Beheer 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

61031200 

Prestaties van 
derden voor 
gronden en 
gebouwen 

94.711,00 67.528,67 27.182,33 71% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000050 Aankopen van aardgas 
voor de  gebouwen. 

(BGB) Beheer 
gebouwen 

Hanssens 
Carl 

61110000 Gas 393.597,94 369.292,51 24.305,43 94% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000047 

Aankoop van leidingwater 
voor de gebouwen. 

(BGB) Beheer 
gebouwen 

Hanssens 
Carl 61130000 Water 192.726,00 169.506,99 23.219,01 88% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000051 
Algemeen 
onderhoudsbudget stad en 
OCMW. 

(BGB) Beheer 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

61031100 
Benodigdheden 
voor gronden 
en gebouwen 

223.382,00 200.429,89 22.952,11 90% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000257 Het faciliteren van het 
nemen van kopies. 

(DAA) 
Databeheer en 
administratie 

Somers Ine 61410700 Kopierkosten 205.800,00 136.764,29 69.035,71 66% 
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Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000309 Realiseren project Interreg 
- SHINE - wijkrenovatie. 

(DZH) 
Duurzaamheid 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 

61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

121.776,00 39.710,73 82.065,27 33% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000312 
Werkingsmiddelen ten 
behoeve van het uitvoeren 
van klimaatacties. 

(DZH) 
Duurzaamheid 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 

61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

124.955,41 91.421,17 33.534,24 73% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000319 

Dienstverlening naar 
ondernemers via het 
ondernemersloket 
optimaliseren. 

(ECO) 
Economie 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Somers Ine 61410900 
Overige 
administratieko
sten 

75.000,00 32.733,13 42.266,87 44% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000362 

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

(EVE) 
Evenementen 
en 
plechtigheden 

Somers Ine 61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

92.925,00 60.689,44 32.235,56 65% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000389 

Aankopen van technische 
werkingsmiddelen voor 
groepsopvang. 

(GRO) 
Groepsopvang  

Maxime 
Callaert 

61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

56.050,00 20.919,66 35.130,34 37% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000390 
Aankopen van voedings- 
en verzorgingsmiddelen 
voor groepsopvang. 

(GRO) 
Groepsopvang  

Maxime 
Callaert 

61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

126.154,00 100.124,83 26.029,17 79% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000731 Vorming organiseren. 

(HRM) 
Personeel: HR  

Buysrogge 
Peter 61500080 

Opleidingskoste
n 237.605,92 183.597,21 54.008,71 77% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP001367 

Tussenkomen in de 
personeelskost IGS 
Waasland. 

(HUI) 
Huisvesting 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Maxime 
Callaert 

64900200 
Tussenkomsten 
in wedden 55.000,00 0,00 55.000,00 0% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000419 

Functionele 
werkingsuitgaven. (ICT) ICT Somers Ine 61430900 

Overige 
informaticakost
en 

1.670.263,00 1.278.568,82 391.694,18 77% 
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Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000418 

Technische 
werkingsuitgaven. (ICT) ICT Somers Ine 61430900 

Overige 
informaticakost
en 

1.244.127,40 974.529,87 269.597,53 78% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP001420 

Dienstverlening naar 
ondernemers via het 
ondernemersloket 
optimaliseren. 

(ICT) ICT Somers Ine 61430900 
Overige 
informaticakost
en 

71.560,00 39.607,08 31.952,92 55% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000474 Post verzenden. 

(KLA) 
Klantencontact
en 

Dehandschu
tter Lieven 61410300 

Frankeringskost
en 515.000,00 465.318,97 49.681,03 90% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000472 

Projectwerking en 
business analyse voor 
digitale transformatie 
voorzien. 

(KLA) 
Klantencontact
en 

Buysrogge 
Peter 61390000 

Andere 
erelonen en 
vergoedingen 

75.000,00 45.148,13 29.851,87 60% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000475 

Aankoop 
identiteitskaarten, 
reispassen, rijbewijzen en 
trouwboekjes. 

(LEV) Leven Heyrman 
Sofie 

61500060 
Kosten 
aflevering 
elektronische id 

385.000,00 294.484,84 90.515,16 76% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000496 

Aankopen van werkkledij 
en PBM's. (LOG) Logistiek 

Buysrogge 
Peter 61500090 

Kosten 
werkkleding 385.674,00 341.911,56 43.762,44 89% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000515 

Ontlenen feest- en 
elektrisch materiaal - 
werkwijze aanpassen en 
digitaliseren. 

(LOG) Logistiek Somers Ine 61320000 

Erelonen en 
vergoedingen 
ontwerp- en 
studieopdachte
n 

29.097,03 0,00 29.097,03 0% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000508 

Leveren van brandstoffen 
en olie voor het 
voertuigenpark. 

(LOG) Logistiek Somers Ine 61630000 
Brandstof voor 
voertuigen 308.640,00 287.237,87 21.402,13 93% 

OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001264 Woonzorg voor ouderen 
garanderen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64820800 Tussenkomsten 
WZC 

339.851,86 97.967,52 241.884,34 
29% 

OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001201 Steun uitbetalen op basis 
van de wet van 2 april 
1965. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64820300 Steun in het 
kader van de 
wet van april 
1965 

1.428.334,28 1.240.335,03 187.999,25 

87% 
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OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 

MJP001258 Tussenkomst medische 
kosten vreemdelingen 
betalen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64821000 Medische 
kosten 
vreemdelingen 

334.280,52 185.409,49 148.871,03 

55% 

OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001190 Individuele steun 
uitbetalen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64810200 Steun in 
speciën 

2.009.757,57 1.888.664,63 121.092,94 
94% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 
MJP001196 Uitkeren steun in natura 

gesubsidieerd vanuit het 
energiefonds. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64820100 Steun in natura 112.200,00 23.705,58 88.494,42 
21% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 

MJP001252 Sociale activering en 
participatie bevorderen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64820200 Socio-culturele 
participatie en 
kinderarmoede 

278.639,95 204.294,54 74.345,41 

73% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 
MJP001368 Opbouw huurwaarborg 

uitbetalen 
(MNS) Mens Heyrman 

Sofie 
64810500 Opbouw 

huurwaarborg 
160.000,00 90.137,33 69.862,67 

56% 

OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001237 Leefloon sociaal 
economisch initiatief 
SEIAZ betalen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64800610 Leefloon 
tewerkstelling 
artikel 60 
sociaal 
economie 
initiatief (seiaz) 

136.080,00 68.996,66 67.083,34 

51% 

OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001207 Equivalent leefloon artikel 
60 betalen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64821200 Equivalent 
leefloon 
tewerkstelling 
artikel 60 

161.717,31 100.049,77 61.667,54 

62% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 
MJP001233 Leefloon Artikel 60 

betalen. 
(MNS) Mens Heyrman 

Sofie 
64800600 Leefloon 

tewerkstelling 
artikel 60 

1.500.816,45 1.451.631,28 49.185,17 
97% 

OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001187 Activeringstrajecten 
organiseren. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

61500080 Opleidingskoste
n 

73.550,00 27.274,59 46.275,41 
37% 
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OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 

MJP001185 Acties vanuit het 
bovenlokaal netwerk dak- 
en thuislozen 
ondersteunen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64700200 Kosten lokaal 
sociaal beleid 

42.000,00 9.096,68 32.903,32 

22% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 

MJP001261 Verhogen toegankelijkheid 
geestelijke 
gezondheidszorg. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

61501900 Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

26.000,00 0,00 26.000,00 

0% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 
MJP001204 Een efficiënte 

clientbegeleiding 
garanderen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

61410900 Overige 
administratieko
sten 

25.610,00 1.239,99 24.370,01 
5% 

OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001198 Steun in natura voorzien. (MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64820100 Steun in natura 155.148,06 132.580,30 22.567,76 
85% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 

MJP001238 Aankopen kleine 
benodigdheden dienst 
mens. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

61501900 Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

27.500,00 6.432,49 21.067,51 

23% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 

MJP001241 Een geïntegreerd breed 
onthaal organiseren. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64900500 Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een 
samenwerkings
overeenkomst 

50.000,00 29.203,55 20.796,45 

58% 

OCMW 
Exploit
atie 

Uitgaven 

MJP001254 Toelage aan De Variant 
betalen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64900500 Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een 
samenwerkings
overeenkomst 

20.400,00 0,00 20.400,00 

0% 
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OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001194 Leefloon uitkeren waar 
110% terugbetaling 
voorzien is. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64800210 Leefloon aan 
100% + 10% 
(GPMI) 

1.416.922,64 1.468.229,68 -51.307,04 
104% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 
MJP001234 Leefloon 

bevolkingsregister met 
GPMI betalen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64800110 Leefloon aan 
65% + 10% 
(GPMI) 

1.477.530,12 1.596.401,76 -118.871,64 
108% 

OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001235 Leefloon 
bevolkingsregister zonder 
GPMI betalen. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

64800100 Leefloon aan 
65% 

3.771.554,61 4.079.344,00 -307.789,39 
108% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000531 

Acties ondernemen naar 
aanleiding van de in- en 
uitstroom van 
vluchtelingen van de 
opvangcentra in de stad. 

(MNS) Mens Heyrman 
Sofie 

61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

84.400,79 63.324,12 21.076,67 75% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000568 
Ondersteunen 
vervoerregio: vervoer op 
maat. 

(MOB) 
Mobiliteit 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens 
Carl 

61500030 Vervoerskosten 192.000,00 153.413,66 38.586,34 80% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000560 
Flankerende maatregelen 
nemen naar aanleiding 
van bouw stadswinkel. 

(MOB) 
Mobiliteit 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens 
Carl 

61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

30.000,00 0,00 30.000,00 0% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000573 Toelage betalen voor 
stadsdistributienetwerk. 

(MOB) 
Mobiliteit 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens 
Carl 

64900500 

Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een 
samenwerkings
overeenkomst 

30.000,00 1.428,06 28.571,94 5% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000558 

Deelmobiliteit 
ondersteunen. 

(MOB) 
Mobiliteit 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens 
Carl 64900900 

Overige 
tussenkomsten 
in 
exploitatiekoste
n 

32.000,00 6.954,89 25.045,11 22% 
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Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000603 

Subsidiëring aan 
particulieren, 
verenigingen,… waaronder 
aankoop percelen 
natuurgebied, KLE's, 
zwaluwen, gevelgroen, 
groendaken. 

(NAT) Natuur 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 64900400 

Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een reglement 

44.450,00 13.747,00 30.703,00 31% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP001472 

Ondersteuning lokaal 
verenigingsleven sectoren 
jeugd, sport en cultuur 
(Vlaams noodfonds). 

(OCV) 
Ondersteuning 
cultuur en vrije 
tijd 

Baeyens 
Filip 64900400 

Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een reglement 

982.247,61 713.223,01 269.024,60 73% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000617 

Voorzien in de 
tussenkomst van de huur 
voor het organiseren door 
de stad van stedelijke 
activiteiten. 

(OCV) 
Ondersteuning 
cultuur en vrije 
tijd 

Baeyens 
Filip 61001000 

Huur van 
gronden en 
gebouwen 

39.415,00 1.675,50 37.739,50 4% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000609 

Culturele en socio-
culturele verenigingen 
inhoudelijk, financieel en 
logistiek ondersteunen. 

(OCV) 
Ondersteuning 
cultuur en vrije 
tijd 

Baeyens 
Filip 64900900 

Overige 
tussenkomsten 
in 
exploitatiekoste
n 

127.050,00 96.065,00 30.985,00 76% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000640 

Toelagen en vergoedingen 
uitkeren voor Vlaanderen 
Feest. 

(OCV) 
Ondersteuning 
cultuur en vrije 
tijd 

Baeyens 
Filip 64900400 

Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een reglement 

20.000,00 0,00 20.000,00 0% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000659 

Onderhoud van 
waterlopen om lokaal 
wateroverlast te 
voorkomen door sociale 
tewerkstelling. 

(OPW) 
Openbare 
werken 

Baeyens 
Filip 61036200 

Prestaties van 
derden voor 
waterlopen 

67.500,00 11.030,24 56.469,76 16% 
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Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000651 Aankopen van materialen 
voor strooien. 

(OPW) 
Openbare 
werken 

Hanssens 
Carl 

61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

38.000,00 10.639,32 27.360,68 28% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000647 Uitkeren van de 
mantelzorgpremie. 

(OWE) 
Ondersteuning 
welzijn 

Heyrman 
Sofie 

64900400 

Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een reglement 

137.200,00 103.875,00 33.325,00 76% 

Stad 
Exploit
atie 

Uitgaven MJP001428 

Aanstellen 
projectbegeleider 
uitvoering bouwdossier 
SASK (vernieuwen inkom). 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

De Bruyne 
Bart 

61390000 
Andere 
erelonen en 
vergoedingen 

67.760,00 14.568,40 53.191,60 22% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000957 Ruimingswerken 
waterlopen en buffers. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Baeyens 
Filip 

61036200 
Prestaties van 
derden voor 
waterlopen 

122.481,96 88.217,01 34.264,95 72% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000949 

Ruimingswerken 
straatgrachten. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Baeyens 
Filip 61036200 

Prestaties van 
derden voor 
waterlopen 

150.535,00 122.964,94 27.570,06 82% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000764 

Activiteiten sociale dienst 
personeel organiseren. 

(PSD) 
Personeel: 
sociale dienst 

Buysrogge 
Peter 62390700 

Kosten voor 
personeelsactivi
teiten 

135.793,00 56.484,47 79.308,53 42% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP000767 

Sociale dienst personeel 
betoelagen. 

(PSD) 
Personeel: 
sociale dienst 

Buysrogge 
Peter 62390300 

Bijdragen aan 
de 
gemeentelijke 
sociale dienst 

81.600,00 41.210,00 40.390,00 51% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP001413 

Ondersteunen van 
evenementen en 
noodsituaties 

(PVN) Publieke 
veiligheid en 
noodplanning 

Dehandschu
tter Lieven 61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

46.500,00 3.347,00 43.153,00 7% 
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Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000967 

Aankopen van technische 
werkmiddelen voor regie 
kinderopvang en 
onderwijs.. 

(RKO) Regie 
kinderopvang 
en onderwijs 

Maxime 
Callaert 

61501900 

Overige 
technische 
kosten en 
materiaal 

64.000,00 3.179,26 60.820,74 5% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP000989 

Uitvoeren van werken en 
diensten door de sociale 
economie voor dienst 
schoonmaak. 

(SCH) 
Schoonmaak 

De Bruyne 
Bart 

61031200 

Prestaties van 
derden voor 
gronden en 
gebouwen 

120.000,00 78.156,11 41.843,89 65% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP001170 Voorzien in meer 
zwemwater. 

(SIN) Zwembad Buysrogge 
Peter 

61001000 
Huur van 
gronden en 
gebouwen 

100.000,00 79.841,80 20.158,20 80% 

OCMW Exploit
atie 

Uitgaven 

MJP001311 Betalen van intresten van 
leningen ten laste van het 
bestuur en op te nemen 
leningen. 

(THE) 
Thesaurie 

Buysrogge 
Peter 

65000000 Financiële 
kosten van 
leningen ten 
laste van het 
bestuur 

1.270.175,78 1.028.397,41 241.778,37 

81% 

OCMW 
Exploit
atie 

Uitgaven 

MJP001299 Diverse oninbaren. (THE) 
Thesaurie 

Buysrogge 
Peter 

64200000 Minderwaarde 
op de realisatie 
van  
operationele 
vorderingen 

40.000,00 3.038,92 36.961,08 

8% 

OCMW 
Exploit
atie Uitgaven 

MJP001301 Oninbaren in verband met 
bijstand. 

(THE) 
Thesaurie 

Buysrogge 
Peter 

64200000 Minderwaarde 
op de realisatie 
van  
operationele 
vorderingen 

30.000,00 0,00 30.000,00 

0% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP001060 
Betalen van intresten van 
leningen ten laste van het 
bestuur. 

(THE) 
Thesaurie 

Buysrogge 
Peter 

65000000 

Financiële 
kosten van 
leningen ten 
laste van het 
bestuur 

2.255.837,90 2.072.659,54 183.178,36 92% 
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Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP001101 
Voeren van een actief 
premiebeleid door dienst 
vergunnen. 

(VRG) 
Vergunnen 

Maxime 
Callaert 

64900400 

Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een reglement 

382.750,00 339.819,85 42.930,15 89% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP001099 

SOVEKA Waasland 
ondersteunen via sociale 
verhuursubsidie en sociale 
installatiepremie. 

(VRG) 
Vergunnen 

Maxime 
Callaert 

64900300 

Nominatief 
toegestane 
werkingssubsidi
es 

34.000,00 10.416,24 23.583,76 31% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP001093 

Diverse analyses en 
oriënterend en 
beschrijvend 
bodemonderzoek en -
sanering voeren. 

(VRG) 
Vergunnen 

De Meester 
Wout 61031200 

Prestaties van 
derden voor 
gronden en 
gebouwen 

30.000,00 8.437,51 21.562,49 28% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP001092 

De SNMH ondersteunen 
bij de aanpassing van de 
woningen. 

(VRG) 
Vergunnen 

Maxime 
Callaert 

64900900 

Overige 
tussenkomsten 
in 
exploitatiekoste
n 

20.000,00 0,00 20.000,00 0% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP001116 

Verzekeringen voor brand, 
diefstal, glaspartijen, 
windschermen, elektronica 
serverrooms, alle risico's 
elektronica, andere alle 
risico's,  kunst, 
permanente 
tentoonstellingen, 
stemcomputers, 
muziekinstrumenten, e.a.. 

(VZK) 
Verzekeringen 

Buysrogge 
Peter 

61210000 Verzekering 
patrimonium 

209.050,00 166.607,77 42.442,23 80% 

Stad 
Exploit
atie Uitgaven MJP001117 

Verzekeren van het 
voertuigenpark stad en 
verzekeren voertuigen 
personeelsleden bij 
dienstopdrachten. 

(VZK) 
Verzekeringen 

Buysrogge 
Peter 61240000 

Verzekering 
voertuigen 65.000,00 30.146,21 34.853,79 46% 
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Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP001112 
Hospitalisatieverzekering 
voor vastbenoemden en 
contractuelen. 

(VZK) 
Verzekeringen 

Buysrogge 
Peter 

62210000 

Werkgeversbijdr
agen 
bovenwettelijke 
verzekeringen - 
hospitalisatieve
rzekering 

110.000,00 86.227,30 23.772,70 78% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP001151 

Projectenfonds 
kansarmoede-, welzijn- en 
achterstelling volgens 
reglement. 

(WEL) Welzijn 
Staf 

Heyrman 
Sofie 

64900400 

Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een reglement 

49.579,00 19.619,75 29.959,25 40% 

Stad Exploit
atie 

Uitgaven MJP001166 
Voeren van een actief 
premiebeleid door dienst 
wonen. 

(WON) Wonen 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Maxime 
Callaert 

64900400 

Toegestane 
werkingssubsidi
es op basis van 
een reglement 

76.000,00 25.595,67 50.404,33 34% 
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b. Ontvangsten exploitatie 
 

Be-
stuur Type Soort Nr Omschrijving 

Verantwoorde
lijke dienst 

Mandataris 
naam Code ARK 

Omschrijving 
ARK MJP 2020 

Rekening 
2020 Verschil 

Realisa
tie 

graad 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000159 
Innen van diverse 
ontvangsten van de 
bibliotheek. 

(BIB) 
Bibliotheek 

Baeyens Filip 70000100 Verkoop van 
goederen 

116.000,00 73.817,67 -42.182,33 64% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001424 

Afrekeningen 
energiezuinige woningen 
onroerende voorheffing, 
compensatie voor verlaagd 
tarief onroerende 
voorheffing. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 

74020500 

Andere 
algemene 
werkingssubsid
ies - 
tussenkomst in 
de onroerende 
voorheffing 

0,00 147.660,51 147.660,51 "/ 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000145 
Verhuren van gronden en 
gebouwen voor 
elektriciteitscabines. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Hanssens Carl 70100200 

Verhuringen 
onroerende 
goederen op 
lange termijn 

1.000,00 87.901,85 86.901,85 8790% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000133 Werfzones. 
(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 

73700000 

Belasting op de 
tijdelijke 
privatisering 
van het 
openbaar 
domein - deel 
werfzones 

200.000,00 248.883,82 48.883,82 124% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000143 
Verhuren van gronden en 
gebouwen voor gascabines. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Hanssens Carl 70100200 

Verhuringen 
onroerende 
goederen op 
lange termijn 

250,00 44.546,01 44.296,01 
17818

% 
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Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000132 Elektriciteitsverbruik 
markten. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 

73600000 

Belasting op de 
tijdelijke 
privatisering 
van het 
openbaar 
domein - deel 
plaatsrecht op 
openbare 
markten 

20.500,00 78,00 -20.422,00 0% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000137 

Belasting heffen op 
reclameconstructies en 
uithangborden. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 73422000 

Belasting op 
vaste en 
mobiele 
reclame 

260.000,00 236.700,00 -23.300,00 91% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000141 

Retributies innen 
ingevolge hinder bij 
werken aan 
nutsvoorzieningen voor 
gascabines. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Hanssens Carl 70500400 

Retributie 
ingevolge 
hinder bij 
werken aan 
nutsvoorzienin
gen 

44.200,79 0,00 -44.200,79 0% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000117 Belasting op voertuigen. 
(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 

73020000 

Aanvullende 
belasting op de 
belasting op 
motorrijtuigen 

1.065.035,00 1.012.473,98 -52.561,02 95% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000140 

Innen van ontvangsten 
wegens diverse 
dienstverlening inzake 
wegen (verhuur 
verkeersborden, 
wegwijzers firma's, werken 
voor derden wegen, 
tussenkomst gebruik 
openbaar domein). 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Hanssens Carl 70000200 

Dienstprestatie
s en 
uitgevoerde 
werken 

79.000,00 25.547,81 -53.452,19 32% 
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Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000134 Standgelden kermissen. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 73601000 

Belasting op de 
tijdelijke 
privatisering 
van het 
openbaar 
domein - deel 
kermissen 

64.917,00 0,00 -64.917,00 0% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000142 

Retributies innen 
ingevolge hinder bij 
werken aan 
nutsvoorzieningen voor 
elektriciteitscabines. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Hanssens Carl 70500400 

Retributie 
ingevolge 
hinder bij 
werken aan 
nutsvoorzienin
gen 

86.324,10 0,00 -86.324,10 0% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000147
MJP001424 

Opcentiemen op de 
onroerende voorheffing. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 73000000 

Opcentiemen 
op de 
onroerende 
voorheffing 

25.320.535,00 25.232.386,43 -88.148,57 100% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000119 
Aanvullende 
gemeentebelasting op de 
personenbelasting heffen. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 

73010000 

aanvullende 
belasting op de 
personenbelast
ing 

25.945.068,51 25.855.353,91 -89.714,60 100% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000127 Standgelden markten. 
(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 

73600000 

Belasting op de 
tijdelijke 
privatisering 
van het 
openbaar 
domein - deel 
plaatsrecht op 
openbare 
markten 

156.142,00 62.754,73 -93.387,27 40% 
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Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000144 

Belasting op de 
verspreiding van niet 
geadresseerd 
reclamedrukwerk en 
daarmee gelijkgestelde 
producten. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 73424000 

Belasting op de 
verspreiding 
van niet 
geadresseerd 
reclamedrukwe
rk en daarmee 
gelijkgestelde 
producten 

350.000,00 218.368,04 -131.631,96 62% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000120 Restafval DIFTAR-tarief. 
(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 

73323100 

Belasting op de 
ophaling en 
verwerking van 
restafval 
(huisvuil) 

1.400.000,00 1.248.766,84 -151.233,16 89% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000125 

Algemene gemeentelijke 
bedrijfsbelasting heffen. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 73400000 

Algemene 
gemeentelijke 
bedrijfsbelastin
g 

3.240.000,00 3.065.012,55 -174.987,45 95% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000121 

Belasting heffen op masten 
en pylonen. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 73609000 

Belasting op 
masten en 
pylonen 

200.000,00 0,00 -200.000,00 0% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000149 Leegstand / krotten. 

(BNF) 
Belastingen 
en facturatie 

Buysrogge 
Peter 73740000 

Belasting ter 
bestrijding van 
leegstand en 
verkrotting van 
bedrijfsruimten
, gebouwen en 
woningen 

1.200.000,00 676.784,34 -523.215,66 56% 
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Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP001423 

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

(BOE) 
Boekhouding 

Buysrogge 
Peter 73300000 

Gemeentelijke 
saneringsbijdra
ge 

5.325.000,00 5.362.214,24 37.214,24 101% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP001549 

Overname openbare 
verlichting (voordeel 
vennootschapsbelasting - 
exploitatiekost). 

(BOE) 
Boekhouding Hanssens Carl 74700000 

Overige diverse 
opbrengsten 40.019,00 7.233,44 -32.785,56 18% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000224 

Bijdragen innen van 
ouders/klanten voor 
buitenschoolse 
groepsopvang. 

(BUI) 
Buitenschools
e 
groepsopvang 

Maxime 
Callaert 

70300100 

Tussenkomst 
ouders in 
toezicht, 
studie, opvang 
en andere 

342.270,00 268.461,17 -73.808,83 78% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000276 

Forfaitaire 
personeelssubsidie innen 
voor 4,1 
gemeenschapswachten 
binnen het contingent. 

(DSP) 
Diversiteit, 
samenleving 
en preventie 

Dehandschutt
er Lieven 

74070400 

Bijdragen van 
de Federale 
overheid voor 
de bezoldiging 
van ander 
personeel 

70.520,00 8.758,11 -61.761,89 12% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000324 
Subsidies voor 
kernversterkend 
premiestelsel. 

(ECO) 
Economie 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Somers Ine 74060900 

Bijdragen van 
de Vlaamse 
overheid voor 
overige kosten 

30.000,00 0,00 -30.000,00 0% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000360 Sponsorgelden innen i.v.m 
Sint-Niklaas Wintert. 

(EVE) 
Evenementen 
en 
plechtigheden 

Somers Ine 74600100 Sponsoring 22.000,00 0,00 -22.000,00 0% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000349 

Het jaarlijkse ballonfestival 
en Villa Pace organiseren 
tijdens de Vredefeesten. 

(EVE) 
Evenementen 
en 
plechtigheden 

Somers Ine 74700000 
Overige diverse 
opbrengsten 34.200,00 0,00 -34.200,00 0% 
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Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000351 
Sponsoring innen voor 
Ballonfestival en Villa 
Pace. 

(EVE) 
Evenementen 
en 
plechtigheden 

Somers Ine 74600100 Sponsoring 47.500,00 0,00 -47.500,00 0% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000377 

Gemeentelijke 
adminstratieve sancties 
wegens niet-
verkeersinbreuken 
ontvangen. 

(GAS) 
Gemeentelijke 
administratiev
e sancties 

Dehandschutt
er Lieven 

73900000 
Gemeentelijke 
administratieve 
sanctie 

30.000,00 50.215,00 20.215,00 167% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000378 

Gemeentelijke 
adminstratieve sancties 
wegens verkeersinbreuken 
ontvangen. 

(GAS) 
Gemeentelijke 
administratiev
e sancties 

Dehandschutt
er Lieven 73900000 

Gemeentelijke 
administratieve 
sanctie 

525.000,00 426.908,23 -98.091,77 81% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000376 

Gemeentelijke 
adminstratieve sancties 
wegens ANPR controle 
ontvangen. 

(GAS) 
Gemeentelijke 
administratiev
e sancties 

Dehandschutt
er Lieven 

73900000 
Gemeentelijke 
administratieve 
sanctie 

100.000,00 0,00 -100.000,00 0% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000413 

Subsidies innen voor 
werken aan kwaliteitsvol 
en betaalbaar wonen IGS 
Waasland. 

(HUI) 
Huisvesting 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Maxime 
Callaert 

74060400 

Bijdragen van 
de Vlaamse 
overheid voor 
de bezoldiging 
van ander 
personeel 

81.000,00 0,00 -81.000,00 0% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000393 

Concretiseren van het 
bestrijden van 
gezinsarmoede d.m.v. 
projectwerking. 

(HVK) Huis 
van het Kind Heyrman Sofie 74070400 

Bijdragen van 
de Federale 
overheid voor 
de bezoldiging 
van ander 
personeel 

31.000,00 0,00 -31.000,00 0% 
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Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000402 
Gebruiksvergoedingen 
consultatiebureau en 
projecten. 

(HVK) Huis 
van het Kind 

Maxime 
Callaert 

74080800 

Andere 
bijdragen voor 
de 
werkingskosten 

46.900,00 14.696,50 -32.203,50 31% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001421 

Subsidies innen voor 
dienstverlening naar 
ondernemers via het 
ondernemersloket 
optimaliseren 

(ICT) ICT Somers Ine 74060800 

Bijdragen van 
de Vlaamse 
overheid voor 
de 
werkingskosten 

79.520,00 3.327,40 -76.192,60 4% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000483 

Retributie innen op de 
uitreiking van 
identiteitskaarten en 
administratieve stukken. 

(LEV) Leven Heyrman Sofie 70500800 

Retributie op 
het gebruik van 
diensten, 
infrastructuur 
of materieel, 
aangeboden 
door de 
gemeentelijke 
instellingen - 
deel 
burgerzaken 

555.000,00 358.739,72 -196.260,28 65% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000502 

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

(LOG) 
Logistiek Somers Ine 70100500 

Verhuringen 
roerende 
goederen 

32.120,00 11.020,49 -21.099,51 34% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000519 Terugvordering van 
garagekosten. 

(LOG) 
Logistiek 

Somers Ine 70200200 
Externe 
doorfacturatie 
werkingskosten 

50.000,00 25.574,33 -24.425,67 51% 
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Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001409 Aankopen van werkkledij 
en PBM's. 

(LOG) 
Logistiek 

Buysrogge 
Peter 

74080800 

Andere 
bijdragen voor 
de 
werkingskosten 

120.000,00 44.464,48 -75.535,52 37% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001247 Ontdubbelen 
personeelskost en 
leefloonkost artikel 60 
TWE. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74020600 Diverse 
tewerkstellings
subsidies 

985.000,00 1.634.430,59 649.430,59 

166% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001226 Innen subsidie leefloon 
bevolkingsregister. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74090100 Subsidie 
leefloon 65% 

3.216.830,24 3.615.357,45 398.527,21 
112% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001250 Recupereren leefloon 
bevolkingsregister zonder 
GPMI. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74800100 Recuperatie 
leefloon 65% 

238.177,05 428.516,74 190.339,69 
180% 

OCMW Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001469 Innen subsidies op basis 
van de wet van 2 april 
1965 - vorige jaren 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74092900 Subsidie wet 
65 vorige jaren 

0,00 155.350,45 155.350,45 
/ 

OCMW Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001513 Subsidie toekenning 
premie 50 euro ontvangen 
(KB 26 juli 2020 - 
omzendbrief 9 juli 2020) 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74070900 Bijdragen van 
de Federale 
overheid voor 
overige kosten 

250.240,00 359.650,00 109.410,00 

144% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001224 Innen subsidie GPMI 
leefloon 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74090010 Subsidie 10% 
GPMI 

280.562,35 388.939,55 108.377,20 
139% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001475 Innen subsidies 
installatiepremie organieke 
wet 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74091500 Subsidie 
installatieprem
ie organieke 
wet 

0,00 74.826,60 74.826,60 

/ 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001405 Recupereren saldo loon 
TWE bij tewerkstelling 
buiten OCMW 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74500100 Recuperaties 
van kosten 
ontvangen van 
derden 

6.585,60 81.190,89 74.605,29 

1233% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001189 Recupereren individuele 
steun. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74810200 Recuperatie 
steun in 
speciën 

356.830,00 422.185,05 65.355,05 
118% 
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OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001193 Recupereren leefloon 
100%. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74800200 Recuperatie 
leefloon 100% 

134.417,51 169.244,56 34.827,05 
126% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001484 Subsidie ter ondersteuning 
van het consumptiebudget 
voor kwetsbare 
doelgroepen (Decreet 19 
juni 2020 - BVR 10 juli 
2020) 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74060900 Bijdragen van 
de Vlaamse 
overheid voor 
overige kosten 

236.561,89 212.905,71 -23.656,18 

90% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001242 Innen subsidie equivalent 
leefloon artikel 60. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74092100 Subsidie wet 
65 

96.063,66 64.445,47 -31.618,19 
67% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001197 Recupereren steun in 
natura. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74820100 Recuperatie 
steun in natura 

54.922,00 14.545,30 -40.376,70 
26% 

OCMW Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001212 Innen subsidie sociale 
activering en participatie. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74070950 Bijdragen van 
de Federale 
overheid voor 
overige kosten 
- sociale en 
culturele 
projecten 

139.520,00 97.318,93 -42.201,07 

70% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001240 Subsidie innen i.v.m. een 
geïntegreerd breed onthaal 
organiseren. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74060800 Bijdragen van 
de Vlaamse 
overheid voor 
de 
werkingskosten 

50.000,00 1.800,00 -48.200,00 

4% 

OCMW Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001231 Innen trajectsubsidie. (MNS) Mens Heyrman Sofie 74060900 Bijdragen van 
de Vlaamse 
overheid voor 
overige kosten 

382.000,00 330.250,00 -51.750,00 

86% 

OCMW Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001239 Innen steun in natura 
gesubsidieerd vanuit het 
energiefonds. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74620000 Sociaal 
energiefonds 

336.600,00 279.623,18 -56.976,82 
83% 
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OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001227 Innen subsidie leefloon 
sociaal economische 
twerkstelling (SEIAZ). 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74090610 Subsidie 
leefloon artikel 
60 sociaal 
economie 
initiatief (seiaz) 

136.080,00 15.851,64 -120.228,36 

12% 

OCMW Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001263 Recupereren woonzorg 
voor ouderen. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74820800 Recuperatie 
tussenkomsten 
WZC 

143.745,00 1.243,02 -142.501,98 
1% 

OCMW Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001225 Innen subsidie leefloon 
artikel 60. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74090600 Subsidie 
leefloon artikel 
60 

1.500.816,45 1.221.248,59 -279.567,86 
81% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001245 Leninglasten compenseren 
door dagprijs en 
infrastructuurforfait 
Nieuwkerken en 
Bokkenhof. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 70000200 Dienstprestatie
s en 
uitgevoerde 
werken 

331.400,00 0,00 -331.400,00 

0% 

OCMW Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001199 Innen subsidies op basis 
van de wet van 2 april 
1965. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 74092100 Subsidie wet 
65 

1.763.330,52 1.059.648,96 -703.681,56 
60% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000645 

Innen van ontvangsten uit 
gebruikersvergoedingen 
zalen in welzijnshuis. 

(OWE) 
Ondersteunin
g welzijn 

Buysrogge 
Peter 70100100 

Verhuringen 
onroerende 
goederen op 
korte termijn 

66.300,00 0,00 -66.300,00 0% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000700 
Innen van ontvangsten uit 
verhuringen van privaat 
patrimonium. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Buysrogge 
Peter 

70100200 

Verhuringen 
onroerende 
goederen op 
lange termijn 

184.172,00 163.973,98 -20.198,02 89% 
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Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000696 Innen van ontvangsten uit 
erfpachtovereenkomsten. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Buysrogge 
Peter 

70100200 

Verhuringen 
onroerende 
goederen op 
lange termijn 

62.794,00 23.041,16 -39.752,84 37% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000694 
Innen van ontvangsten uit  
verlenen van 
opstalrechten. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Buysrogge 
Peter 

70100200 

Verhuringen 
onroerende 
goederen op 
lange termijn 

58.369,00 17.640,43 -40.728,57 30% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000693 

Ontvangsten uit 
concessies: o.a. Kasteel 
Walburg, Cipierage, Foyer 
stadsschouwburg, 
cafetaria's De Klavers, De 
Mispelaer, De Witte Molen, 
Ter Beke en Sinbad 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Bruyne 
Bart 

70100300 Concessies - 
vergoedingen 

118.504,44 40.170,62 -78.333,82 34% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP000695 Ontvangsten uit concessie 
parking Grote Markt. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 70100300 Concessies - 
vergoedingen 

360.000,00 162.500,00 -197.500,00 45% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000973 

Subsidies voor 
interregproject Speed-You-
up. 

(RKO) Regie 
kinderopvang 
en onderwijs 

Maxime 
Callaert 

74060900 

Bijdragen van 
de Vlaamse 
overheid voor 
overige kosten 

77.540,00 600,00 -76.940,00 1% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP001171 

Inkomgelden zwembad 
innen. 

(SIN) 
Zwembad 

Buysrogge 
Peter 70300200 

Toegangsgelde
n en 
inschrijvingsge
lden 

267.000,00 133.889,97 -133.110,03 50% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000998 

Innen van ontvangsten uit 
onroerende verhuringen 
van sportinfrastructuur. 

(SPO) Sport 
Buysrogge 
Peter 70100100 

Verhuringen 
onroerende 
goederen op 
korte termijn 

150.000,00 98.525,00 -51.475,00 66% 
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Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001056 

Ontvangen van 
invorderingskosten voor 
het opmaken en verzenden 
van de laatste 
aangetekende aanmaning. 

(THE) 
Thesaurie 

Buysrogge 
Peter 

74500100 

Recuperaties 
van kosten 
ontvangen van 
derden 

65.000,00 32.419,15 -32.580,85 50% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001078 Innen van diverse 
ontvangsten uit parkeren. 

(TZI) Toezicht Buysrogge 
Peter 

70500100 Retributie op 
het parkeren 

1.616.025,00 1.133.787,05 -482.237,95 70% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP001123 

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

(VRA) Vrije 
Ateliers Baeyens Filip 70200100 

Externe 
doorfacturatie 
loonkosten 

115.000,00 84.048,95 -30.951,05 73% 

Stad Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001105 

Schadevergoedingen en 
terugvorderingen 
ontvangen van 
verzekeringsmaatschappije
n i.v.m. patrimonium. 

(VZK) 
Verzekeringen 

Buysrogge 
Peter 

74500200 

Schadevergoed
ingen en 
terugvordering
en ontvangen 
van 
verzekeringsm
aatschappijen 

68.000,00 15.189,59 -52.810,41 22% 

Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001119 
Recuperaties van kosten 
ontvangen van derden 
i.v.m. diversen. 

(VZK) 
Verzekeringen 

Buysrogge 
Peter 

74500100 

Recuperaties 
van kosten 
ontvangen van 
derden 

55.000,00 0,00 -55.000,00 0% 

OCMW 
Exploit
atie 

Ontvang
sten 

MJP001526 Responsabiliseringsbijdrag
e subsidie Vlaanderen 

(WEB) 
Personeel: 
wedden en 
beheer 

Buysrogge 
Peter 

74040100 Tussenkomst 
van de 
Vlaamse 
overheid in de 
responsabiliser
ingsbijdrage 

1.478.874,50 0,00 -
1.478.874,5

0 
0% 
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Stad 
Exploit
atie 

Ontvang
sten MJP000787 

Ontvangen tussenkomst 
Sociale Maribel. 

(WEB) 
Personeel: 
wedden en 
beheer 

Buysrogge 
Peter 74070400 

Bijdragen van 
de Federale 
overheid voor 
de bezoldiging 
van ander 
personeel 

713.704,45 609.734,38 -103.970,07 85% 

 

 

c. Uitgaven investering 
 

Be-
stuur 

Type Soort Nr Omschrijving Verantwoorde
lijke dienst 

Mandataris 
naam 

Code ARK Omschrijving 
ARK 

MJP 2020 Rekening 
2020 

Verschil 
Realisa

tie 
-graad 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000058 
Afsluiten van 
energieprestatiecontracten 
(EPC), deel EPC. 

(BGB) Beheer 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

400.000,00 0,00 400.000,00 0% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000083 

Onderhouden van 
stadsgebouwen door 
derden voor team 
technieken (hvac). 

(BGB) Beheer 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 22100007 

Gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

306.048,00 82.353,81 223.694,19 27% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000067 

Investeren in HVAC in de 
gebouwen. 

(BGB) Beheer 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

628.752,58 508.504,93 120.247,65 81% 
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Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000082 

Onderhouden van 
stadsgebouwen door 
derden voor team 
onderhoud BGB. 

(BGB) Beheer 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22100007 

Gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

50.000,00 21.256,83 28.743,17 43% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000066 

Implementeren van 
toegangsbeheer en 
camerabeveiliging in 
stadsgebouwen. 

(BGB) Beheer 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

126.000,00 99.630,78 26.369,22 79% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000161 
Bibliotheek inrichten 
conform de hedendaagse 
noden. 

(BIB) 
Bibliotheek 

Baeyens Filip 24000000 

Meubilair - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

46.725,00 11.481,44 35.243,56 25% 

OCMW 
Investe
ring Uitgaven 

MJP001184 Investeringstoelage aan 
Zorgpunt Waasland 
betalen. 

(BOE) 
Boekhouding 

Buysrogge 
Peter 

66400300 Nominatief 
toegestane 
investeringssu
bsidies 

1.291.467,00 426.500,39 864.966,61 

33% 

OCMW 
Investe
ring 

Uitgaven 

MJP001525 Bouwadviseurs 
bouwwerken ocmw 
voorzien 

(BOE) 
Boekhouding 

Heyrman Sofie 22910007 Gebouwen - 
bedrijfsmatige 
materiële 
vaste activa - 
in uitvoering 

166.762,00 0,00 166.762,00 

0% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP001543 Overname openbare 
verlichting. 

(BOE) 
Boekhouding 

Hanssens Carl 25000000 

Leasing of een 
soortgelijk 
recht - 
Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen 

3.774.678,00 3.282.296,08 492.381,92 87% 
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Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000255 

De theatertrekken in de 
schouwburg vervangen. 

(CUC) 
Cultuurcentru
m 

Baeyens Filip 23000000 

Installaties, 
machines en 
uitrusting - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

100.000,00 37.559,70 62.440,30 38% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000301 Plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers. 

(DZH) 
Duurzaamheid 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 23000000 

Installaties, 
machines en 
uitrusting - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

406.973,67 150.976,52 255.997,15 37% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000311 

Investeringsmiddelen ten 
behoeve van het uitvoeren 
van klimaatacties. 

(DZH) 
Duurzaamheid 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 22000007 

Terreinen - 
onbebouwd - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

184.411,64 109.556,49 74.855,15 59% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000725 

Investeren in een strategie 
voor HR-communicatie. 

(HRM) 
Personeel: HR  

Buysrogge 
Peter 23000000 

Installaties, 
machines en 
uitrusting - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

30.000,00 0,00 30.000,00 0% 

Stad 
Investe
ring 

Uitgaven MJP000411 
Aanbod sociale woningen 
verhogen. 

(HUI) 
Huisvesting 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Maxime 
Callaert 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

100.000,00 0,00 100.000,00 0% 
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Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000417 

Functionele 
investeringsuitgaven. (ICT) ICT Somers Ine 24200000 

Informaticama
terieel - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

480.917,50 152.834,38 328.083,12 32% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000416 

Technische 
investeringsuitgaven. (ICT) ICT Somers Ine 24200000 

Informaticama
terieel - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

1.938.025,46 1.873.254,75 64.770,71 97% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000452 

Investeringen door 
jeugdverenigingen in hun 
jeugdinfrastructuur op peil 
houden. 

(JEV) Jeugd 
De Bruyne 
Bart 66400400 

Toegestane 
investeringssu
bsidies op 
basis van een 
reglement 

625.000,00 0,00 625.000,00 0% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000453 

Jeugdinfrastructuur Apostel 
uitbouwen tot de 
jongerenhotspot van de 
stad d.m.v. een 
investeringstoelage. 

(JEV) Jeugd 
De Bruyne 
Bart 66400500 

Toegestane 
investeringssu
bsidies op 
basis van een  
samenwerking
sovereenkoms
t 

260.000,00 30.884,50 229.115,50 12% 

Stad 
Investe
ring 

Uitgaven MJP000450 

De aanleg van speelgroen 
en openbare sport- en 
speelterreinen 
geïntegreerd en 
projectmatig aanpakken, 

(JEV) Jeugd 
De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

280.608,00 258.902,18 21.705,82 92% 
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Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000529 
Leveren en vervangen van 
vrachtwagens en speciale 
voertuigen. 

(LOG) 
Logistiek 

Somers Ine 24300200 

Vrachtwagens, 
speciale en 
andere 
voertuigen - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

420.000,00 241.393,02 178.606,98 57% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000528 

Leveren en vervangen van 
personenwagens en kleine 
bestelwagens, fietsen, 
bromfietsen, … 

(LOG) 
Logistiek Somers Ine 24300100 

Personen- en 
bestelwagens, 
fietsen, brom-, 
motor- en 
elektrische 
fietsen - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

257.183,85 90.153,24 167.030,61 35% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000512 

Leveren, vervangen en 
plaatsen van 
straatmeubilair. 

(LOG) 
Logistiek Hanssens Carl 22500007 

Andere 
infrastructuur 
betreffende de 
wegen - in 
uitvoering 

465.000,00 333.765,23 131.234,77 72% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000497 

Activeringstrajecten 
uitbreiden. 

(LOG) 
Logistiek Heyrman Sofie 24300100 

Personen- en 
bestelwagens, 
fietsen, brom-, 
motor- en 
elektrische 
fietsen - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

50.000,00 0,00 50.000,00 0% 
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Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000494 Aankopen van meubilair. (LOG) 
Logistiek 

Somers Ine 24000000 

Meubilair - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

169.735,90 138.848,83 30.887,07 82% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP001661 Uitbreiden compostvloer 
en aanleggen TOP. 

(LOG) 
Logistiek 

Hanssens Carl 23000000 

Installaties, 
machines en 
uitrusting - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

23.889,51 0,00 23.889,51 0% 

OCMW 
Investe
ring Uitgaven 

MJP001213 Investeren in huisvesting 
en basisenergie. 

(MNS) Mens Heyrman Sofie 22200007 Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

75.000,00 0,00 75.000,00 

0% 

OCMW Investe
ring 

Uitgaven 

MJP001376 Investeren in 
noodwoningen 

(MNS) Mens Maxime 
Callaert 

22200007 Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

68.734,00 235,95 68.498,05 

0% 

OCMW 
Investe
ring 

Uitgaven 

MJP001246 Nachtopvang organiseren. (MNS) Mens Heyrman Sofie 22200007 Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

44.203,00 17.588,26 26.614,74 

40% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000565 Inzetten mobipunten. 

(MOB) 
Mobiliteit 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 22500007 

Andere 
infrastructuur 
betreffende de 
wegen - in 
uitvoering 

119.597,11 28.041,54 91.555,57 23% 
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Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000561 
Investeren in de 
implementatie van het 
wijkcirculatieplan. 

(MOB) 
Mobiliteit 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 22500007 

Andere 
infrastructuur 
betreffende de 
wegen - in 
uitvoering 

251.895,70 170.514,15 81.381,55 68% 

Stad 
Investe
ring 

Uitgaven MJP000564 
Inzetten op duurzame en 
veilige schoolomgeving. 

(MOB) 
Mobiliteit 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 22500007 

Andere 
infrastructuur 
betreffende de 
wegen - in 
uitvoering 

103.500,00 48.696,79 54.803,21 47% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000566 

Omschakelen van de 
verkeerslichten naar LED. 

(MOB) 
Mobiliteit 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 22500000 

Andere 
infrastructuur 
betreffende de 
wegen - 
aanschaffings
waarde 

46.701,85 0,00 46.701,85 0% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000602 

Inrichten en 
beheersmaatregelen 
nemen voor bossen en 
natuur. 

(NAT) Natuur 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 22000007 

Terreinen - 
onbebouwd - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

395.648,63 212.584,47 183.064,16 54% 

Stad 
Investe
ring 

Uitgaven MJP000606 
Uitvoeren 
tragewegenplannen. 

(NAT) Natuur 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 

22400107 
Wegen zonder 
rio - in 
uitvoering 

55.000,00 30.877,45 24.122,55 56% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000634 

Investeringstoelage 
toekennen aan AGB 't Bau-
huis. 

(OCV) 
Ondersteunin
g cultuur en 
vrije tijd 

Somers Ine 66400300 

Nominatief 
toegestane 
investeringssu
bsidies 

72.774,24 9.623,13 63.151,11 13% 
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Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000656 

Investeren in sneeuw- en 
ijzelbestrijding . 

(OPW) 
Openbare 
werken 

Hanssens Carl 23000000 

Installaties, 
machines en 
uitrusting - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

26.884,16 5.244,53 21.639,63 20% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000666 Verwerkingsmaterialen 
aankopen voor signalisatie. 

(OPW) 
Openbare 
werken 

Hanssens Carl 22500000 

Andere 
infrastructuur 
betreffende de 
wegen - 
aanschaffings
waarde 

60.000,00 39.917,23 20.082,77 67% 

OCMW Investe
ring 

Uitgaven 

MJP001266 Dossier bouw Zorgcampus 
Nieuwkerken administratief 
opvolgen. 

(OVA) 
Overheidsopdr
achten 

Heyrman Sofie 22910007 Gebouwen - 
bedrijfsmatige 
materiële 
vaste activa - 
in uitvoering 

19.919.600,00 11.504.650,82 8.414.949,1
8 

58% 

OCMW 
Investe
ring Uitgaven 

MJP001375 OCMW-site Sinaai 
omgevingsaanleg 

(OVA) 
Overheidsopdr
achten 

Heyrman Sofie 22200007 Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

2.000.000,00 9.576,80 1.990.423,2
0 

0% 

OCMW Investe
ring 

Uitgaven 

MJP001370 AF Bokkenhof bouwwerken (OVA) 
Overheidsopdr
achten 

Heyrman Sofie 22910007 Gebouwen - 
bedrijfsmatige 
materiële 
vaste activa - 
in uitvoering 

1.574.508,00 1.170.929,07 403.578,93 

74% 

OCMW Investe
ring 

Uitgaven 

MJP001371 LDC 't Lammeken 
bouwwerken 

(OVA) 
Overheidsopdr
achten 

Heyrman Sofie 22910007 Gebouwen - 
bedrijfsmatige 
materiële 
vaste activa - 
in uitvoering 

1.050.168,00 865.676,32 184.491,68 

82% 
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OCMW Investe
ring 

Uitgaven 

MJP001295 Investeringen voor een 
duurzaam nieuw gebouw 
voorzien voor het OOC. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22200007 Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

50.000,00 1.306,77 48.693,23 

3% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000889 

Investeringstoelagen 
toekennen aan 
kerkfabrieken voor 
beschermde kerken. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

Baeyens Filip 66400300 

Nominatief 
toegestane 
investeringssu
bsidies 

2.050.264,74 753.746,86 
1.296.517,8

8 37% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000907 Site De Vakschool 
afwerken (VTS-site). 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

2.163.739,31 1.173.109,79 990.629,52 54% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000902 

Realisatie bouwproject 
stedelijk basisonderwijs 
Belsele en buitenschoolse 
groepsopvang op de site 
De Klavers. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

3.497.564,19 2.570.404,27 927.159,92 73% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000903 

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

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22100007 

Gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

3.009.119,71 2.153.598,18 855.521,53 72% 

Stad 
Investe
ring 

Uitgaven MJP001501 

Realiseren bouwproject 
buitenschoolse 
groepsopvang Turkyen 
i.s.m. woonzorgcentrum 
Populierenhof. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

66400300 

Nominatief 
toegestane 
investeringssu
bsidies 

458.585,00 0,00 458.585,00 0% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000905 Het neogotisch stadhuis 
gefaseerd restaureren. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

250.000,00 0,00 250.000,00 0% 
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Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000895 
Onderhouden van 
stadsgebouwen door dienst 
projecten gebouwen. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22100007 

Gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

863.247,85 624.841,74 238.406,11 72% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000883 Het Huis Janssens 
restaureren. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

237.746,33 36.704,51 201.041,82 15% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000872 

Bouwen nieuwe 
academievleugel en 
verbouwen inkom 
academie voor schone 
kunsten. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

272.509,40 88.160,99 184.348,41 32% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000890 

Investeringstoelagen 
toekennen aan 
kerkfabrieken voor niet-
beschermde kerken. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

Baeyens Filip 66400300 

Nominatief 
toegestane 
investeringssu
bsidies 

88.727,83 16.385,94 72.341,89 18% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000911 

Techniekhuis reorganiseren 
en renoveren (fase 2 + fase 
3). 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 22100007 

Gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

81.949,15 33.202,92 48.746,23 41% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000908 

Investeren in toeristisch 
infokantoor en 
onthaalzone nieuwe 
stadhuisvleugel inrichten. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

24000000 

Meubilair - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

35.000,00 370,13 34.629,87 1% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000871 Bibliotheek renoveren. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

58.571,92 27.771,12 30.800,80 47% 
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Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000914 
Uitbreiden van de 
infrastructuur van de 
stedelijke groepsopvang. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22100007 

Gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

25.000,00 0,00 25.000,00 0% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000888 
Investeren in de bestaande 
indoor sportinfrastructuur 
van de stad. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

Buysrogge 
Peter 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

46.000,00 21.700,14 24.299,86 47% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000916 

Uitvoeren energiezorgplan 
stadsgebouwen. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 22100007 

Gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

97.263,62 75.600,17 21.663,45 78% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000906 
Provisie voor onverwacht, 
ongepland onderhoud 
stadsgebouwen. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22100007 

Gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

98.701,10 78.556,48 20.144,62 80% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000909 Vrije ateliers in stand 
houden. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

21.468,96 1.360,00 20.108,96 6% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000671 

Aankopen voor bossen en 
natuur. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 22000007 

Terreinen - 
onbebouwd - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

542.000,00 276.004,45 265.995,55 51% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000701 

Realiseren investeringen 
project Interreg - slimme 
en duurzame verlichting. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 22500207 
Openbare 
verlichting - in 
uitvoering 

122.886,14 0,00 122.886,14 0% 
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Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000674 

Infrastructuurwerken 
openbare verlichting. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 22500207 
Openbare 
verlichting - in 
uitvoering 

109.288,76 0,00 109.288,76 0% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000681 
Gronden verwerven in 
functie van 
stadsontwikkeling. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 22000007 

Terreinen - 
onbebouwd - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

465.000,00 368.125,00 96.875,00 79% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000672 

Aanleggen fietspad 
langsheen Molenbeek: 
grondinnames. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 22000007 

Terreinen - 
onbebouwd - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

34.440,00 0,00 34.440,00 0% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000944 Zoneringsuitgaven. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22700107 

Riolering en 
afvalwaterzuiv
ering - 
zonering - in 
uitvoering 

4.818.190,21 2.577.333,09 2.240.857,1
2 

53% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000929 Fietspaden ontklinkeren en 
fietstracés optimaliseren. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22400107 
Wegen zonder 
rio - in 
uitvoering 

1.667.842,01 419.583,38 1.248.258,6
3 

25% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000946 Saneringsuitgaven van 
rioprojecten. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22700007 

Riolering en 
afvalwaterzuiv
ering - 
sanering - in 
uitvoering 

4.279.271,77 3.713.053,40 566.218,37 87% 

Stad 
Investe
ring 

Uitgaven MJP000953 
Deelproject jeugd en 
Ritmica. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

509.762,62 3.978,70 505.783,92 1% 
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Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000932 

Het sportcentrum De Witte 
Molen verder opwaarderen 
door renovatie van de 
buiteninfrastructuur. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

563.867,57 87.148,10 476.719,47 15% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000959 Diverse ruimtelijke 
projecten ontwikkelen. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22000007 

Terreinen - 
onbebouwd - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

993.712,84 571.688,50 422.024,34 58% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000937 
Site De Vakschool 
afwerken (VTS-site) - 
aanleg openbaar domein. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

De Bruyne 
Bart 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

250.000,00 0,00 250.000,00 0% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000938 

Studie-, aannemings- en 
keuringskosten bij 
afkoppelingen. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22700207 

Riolering en 
afvalwaterzuiv
ering - 
afkoppelingen 
- in uitvoering 

253.374,97 31.324,10 222.050,87 12% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000933 

Infrastructuur aanleggen 
i.f.v. gebiedsontwikkeling. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22000007 

Terreinen - 
onbebouwd - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

262.823,76 82.134,94 180.688,82 31% 

Stad 
Investe
ring 

Uitgaven MJP000956 
Voet- en fietspaden 
herstellen door derden. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22400107 
Wegen zonder 
rio - in 
uitvoering 

688.018,21 551.659,17 136.359,04 80% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000923 
Studie-, aannemings- en 
keuringskosten bij 
afkoppelingen. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22700207 

Riolering en 
afvalwaterzuiv
ering - 
afkoppelingen 
- in uitvoering 

124.942,59 4.409,13 120.533,46 4% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000927 Asfalt- en betonwegen 
herstellen. 

(POD) 
Projecten 

Hanssens Carl 22400107 
Wegen zonder 
rio - in 
uitvoering 

646.919,31 536.488,85 110.430,46 83% 
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openbaar 
domein 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000939 Bermen verbeteren. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22400107 
Wegen zonder 
rio - in 
uitvoering 

231.892,90 179.559,66 52.333,24 77% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000943 

Niet verharde wegen en 
voetwegen verbeteren. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22400107 
Wegen zonder 
rio - in 
uitvoering 

98.935,57 47.819,49 51.116,08 48% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000925 

Uit te betalen subsidies 
aan de eigenaars voor 
afkoppelingen. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 66400400 

Toegestane 
investeringssu
bsidies op 
basis van een 
reglement 

52.024,98 1.970,46 50.054,52 4% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000948 Stationstunnel renoveren. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22400107 
Wegen zonder 
rio - in 
uitvoering 

45.000,00 0,00 45.000,00 0% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000954 Uitvoering bomenplan 
Clementwijk: 3e fase. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22500007 

Andere 
infrastructuur 
betreffende de 
wegen - in 
uitvoering 

160.539,22 122.688,61 37.850,61 76% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000931 

Heraanleggen 
Godsschalkstraat. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 22400107 
Wegen zonder 
rio - in 
uitvoering 

208.749,36 175.276,15 33.473,21 84% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000981 

RUP's en masterplannen 
opmaken i.f.v. geplande en 
nieuwe projecten. 

(RPL) 
Ruimtelijke 
planning  
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 21400007 

Plannen en 
studies - in 
uitvoering 

338.861,09 139.263,89 199.597,20 41% 
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Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000011 

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

(SAM) 
Academies 
(SAMWD) 

Baeyens Filip 23000000 

Installaties, 
machines en 
uitrusting - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

39.000,00 15.143,84 23.856,16 39% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP001002 

Investeringssubsidie 
toekennen project "De 
Klavers" aan KLJ Belsele + 
de Galjaar. 

(SPO) Sport Buysrogge 
Peter 

66400300 

Nominatief 
toegestane 
investeringssu
bsidies 

300.000,00 166.945,37 133.054,63 56% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP000999 
Investeren in de bestaande 
outdoor sportinfrastructuur 
van de stad. 

(SPO) Sport Buysrogge 
Peter 

22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

235.000,00 150.984,48 84.015,52 64% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP001000 

Investeringssubsidie 
toekennen aan The BMX-
Stars. 

(SPO) Sport 
Buysrogge 
Peter 66400300 

Nominatief 
toegestane 
investeringssu
bsidies 

68.800,00 0,00 68.800,00 0% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP001003 

Investeringssubsidie 
toekennen project "De 
Klavers" aan Ritmica. 

(SPO) Sport 
Buysrogge 
Peter 66400300 

Nominatief 
toegestane 
investeringssu
bsidies 

200.000,00 150.000,00 50.000,00 75% 

Stad 
Investe
ring Uitgaven MJP000991 

De site Puyenbeke 
ontwikkelen tot Sportpark 
Puyenbeke. 

(SPO) Sport 
Buysrogge 
Peter 22200007 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

48.380,51 19.802,86 28.577,65 41% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP001023 Ontwikkelen Paterssite. 
(STO) 
Stadsontwikke
ling 

Hanssens Carl 22000007 

Terreinen - 
onbebouwd - 
gemeenschaps
goederen - in 
uitvoering 

2.846.698,82 2.403.383,90 443.314,92 84% 

Stad Investe
ring 

Uitgaven MJP001021 
Plannen en studies 
opmaken i.f.v. 
stadsontwikkeling. 

(STO) 
Stadsontwikke
ling 

Hanssens Carl 21400007 
Plannen en 
studies - in 
uitvoering 

28.267,00 0,00 28.267,00 0% 
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d. Ontvangsten investering 
 

Be-
stuur Type Soort Nr Omschrijving 

Verantwoorde
lijke dienst 

Mandataris 
naam Code ARK 

Omschrijving 
ARK MJP 2020 

Rekening 
2020 Verschil 

Realisa
tie 

-graad 

OCMW Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP001175 Innen VIPA subsidie WZC De 
Spoele. 

(BOE) 
Boekhouding 

Heyrman Sofie 49520100 

Vorderingen 
wegens 
prefinancierin
g 
investeringssu
bsidies die 
binnen het 
jaar vervallen 
- VIPA 

662.694,00 0,00 662.694,00 0% 

OCMW 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001383 

LDC 't Lammeken VIPA 
subsidie 

(BOE) 
Boekhouding Heyrman Sofie 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

652.400,00 0,00 652.400,00 0% 

OCMW Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP001177 Innen VIPA subsidie WZC 
Het Lindenhof. 

(BOE) 
Boekhouding 

Heyrman Sofie 49520100 

Vorderingen 
wegens 
prefinancierin
g 
investeringssu
bsidies die 
binnen het 
jaar vervallen 
- VIPA 

498.458,00 0,00 498.458,00 0% 
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Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP001546 
Overname openbare 
verlichting 
(kapitaalvermindering). 

(BOE) 
Boekhouding 

Hanssens Carl 28100000 

Belangen in 
intergemeente
lijke 
samenwerking
sverbanden en 
soortgelijke 
entiteiten - 
aanschaffings
waarde 

204.096,00 102.047,51 102.048,49 50% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP000308 

Bijdragen van derden bij het 
plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers. 

(DZH) 
Duurzaamheid 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

223.413,09 13.902,72 209.510,37 6% 

Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP001387 

Samen met het OCMW een 
nieuw kinderdagverblijf 
bouwen met bijzondere 
aandacht voor doelgroepen 
als de Vlaamse overheid de 
nodige middelen voorziet. 

(GRO) 
Groepsopvang  

Maxime 
Callaert 

15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

450.000,00 405.107,82 44.892,18 90% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001389 

Inrichten en 
beheersmaatregelen nemen 
voor bossen en natuur. 

(NAT) Natuur 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

140.221,00 67.356,00 72.865,00 48% 

OCMW 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001380 

Dossier bouw Zorgcampus 
Nieuwkerken aandeel flats 

(OVA) 
Overheidsopdr
achten 

Heyrman Sofie 22910000 

Gebouwen - 
bedrijfsmatige 
materiële 
vaste activa - 
aanschaffings
waarde 

3.625.000,00 0,00 
3.625.000,0

0 0% 
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OCMW 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001381 

Dossier bouw Zorgcampus 
Nieuwkerken aandeel BKO 

(OVA) 
Overheidsopdr
achten 

Heyrman Sofie 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

1.058.585,00 0,00 
1.058.585,0

0 0% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP000910 

Verkoop scharniergebouw 
vakschool. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 26100000 

Gebouwen - 
overige 
materiële 
vaste activa - 
aanschaffings
waarde 

955.641,00 0,00 955.641,00 0% 

Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP000884 
Erfgoedpremie innen voor 
de restauratie van Huis 
Janssens. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

947.500,00 0,00 947.500,00 0% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP000900 

Innen van subsidie voor 
oprichten van gebouw De 
Droomballon. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

259.742,41 9.661,13 250.081,28 4% 

Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP000901 

Subsidies innen voor de 
realisatie bouwproject 
stedelijk basisonderwijs 
Belsele en buitenschoolse 
groepsopvang op de site De 
Klavers. 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 

15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

254.352,05 181.285,98 73.066,07 71% 
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Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001417 

Techniekhuis reorganiseren 
en renoveren (fase 2 + fase 
3). 

(PGB) 
Projecten 
gebouwen 

De Bruyne 
Bart 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

70.000,00 0,00 70.000,00 0% 

OCMW 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001382 

OCMW-site Sinaai opbrengst 
verkaveling 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Heyrman Sofie 22200000 

Terreinen en 
gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

4.000.000,00 0,00 
4.000.000,0

0 0% 

OCMW 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001386 Gebouw Vermeir verkopen 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Heyrman Sofie 22100000 

Gebouwen - 
gemeenschaps
goederen - 
aanschaffings
waarde 

750.000,00 0,00 750.000,00 0% 

OCMW 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001385 

Gronden OCMW verkopen in 
functie van financiering 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Heyrman Sofie 26000000 

Terreinen - 
onbebouwd - 
overige 
materiële 
vaste activa - 
aanschaffings
waarde 

365.500,00 86.000,00 279.500,00 24% 

Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP000680 Gronden verkopen in functie 
van stadsontwikkeling. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 26000000 

Terreinen - 
onbebouwd - 
overige 
materiële 
vaste activa - 
aanschaffings
waarde 

2.292.696,61 467.598,98 1.825.097,6
3 

20% 
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Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP000670 

Subsidies voor aankopen 
voor bossen en natuur. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

132.900,00 0,00 132.900,00 0% 

Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP000702 
Subsidies voor realiseren 
project Interreg - slimme en 
duurzame verlichting. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

Hanssens Carl 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

98.190,00 8.802,35 89.387,65 9% 

Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP000715 
Verkopen van verkoopbare 
gebouwen ten behoeve van 
het gebouwenfonds. 

(PLB) 
Patrimonium 
en landbouw 
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Bruyne 
Bart 

26100000 

Gebouwen - 
overige 
materiële 
vaste activa - 
aanschaffings
waarde 

63.000,00 0,00 63.000,00 0% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP000945 Zoneringssubsidies innen. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

1.757.093,59 0,00 
1.757.093,5

9 0% 

Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP000942 
Subsidies innen i.v.m. het 
ontklinkeren van fietspaden 
en fietstracés optimaliseren. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

626.035,00 0,00 626.035,00 0% 
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Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001408 

Innen subsidie ex-
Grootstedenbeleid 2020 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

549.503,18 164.850,95 384.652,23 30% 

Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP000947 Saneringssubsidies innen 
van rioprojecten. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

437.101,51 75.000,00 362.101,51 17% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP000936 

Innen van toelage voor 
project uitbreiding 
Puyenbeke: aanleg BMX-
terrein, baseballveld en 
speelinfrastructuur. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Buysrogge 
Peter 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

120.612,00 15.216,00 105.396,00 13% 

Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP000924 
Tussenkomst van de 
eigenaars voor de 
afkoppelingswerken. 

(POD) 
Projecten 
openbaar 
domein 

Hanssens Carl 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

34.202,99 1.200,00 33.002,99 4% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP000980 RUP investeringssubsidies 

(RPL) 
Ruimtelijke 
planning  
(plannen en 
ontwikkelen) 

De Meester 
Wout 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

60.000,00 5.000,00 55.000,00 8% 
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Stad Investe
ring 

Ontvangs
ten 

MJP001017 Verkoop stadsgebouwen o.a. 
libridis. 

(STO) 
Stadsontwikke
ling 

Hanssens Carl 26100000 

Gebouwen - 
overige 
materiële 
vaste activa - 
aanschaffings
waarde 

2.000.000,00 0,00 2.000.000,0
0 

0% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001022 

Subsidies innen voor site De 
Vakschool (VTS-site). 

(STO) 
Stadsontwikke
ling 

Hanssens Carl 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

1.189.519,00 0,00 
1.189.519,0

0 0% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001393 

Verkopen project De 
Vakschool. 

(STO) 
Stadsontwikke
ling 

Hanssens Carl 26010000 

Terreinen - 
bebouwd - 
overige 
materiële 
vaste activa - 
aanschaffings
waarde 

860.841,00 78.360,00 782.481,00 9% 

Stad 
Investe
ring 

Ontvangs
ten MJP001020 Verkoop gronden paterssite. 

(STO) 
Stadsontwikke
ling 

Hanssens Carl 15000000 

Investeringssu
bsidies en -
schenkingen 
in kapitaal 
met vordering 
op korte 
termijn 

421.850,00 0,00 421.850,00 0% 
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e. Financiering 
 
Uitgaven stad 
Volgnummer Omschrijving Meerjarenplanning 2020 Rekening 2020 Overschot 
MJP000190 Toestaan renteloze leningen. 175.000,00 42.216,71 132.783,29 
MJP001545 Overname openbare verlichting (aflossing leasingschuld). 204.096,00 102.047,51 102.048,49 
MJP001547 Overname openbare verlichting (Aflossing leasingschuld) 84.713,00 34.461,78 50.251,22 
MJP001061 Betalen van de aflossingen van leningen ten laste van het bestuur. 10.285.624,83 10.285.645,24 -20,41 

 Totaal 10.749.433,83 10.464.371,24 285.062,59 
 
Ontvangsten stad 
Volgnummer Omschrijving Meerjarenplanning 2020 Rekening 2020 Saldo 
MJP000186 Inning terugbetaling renteloze lening Ritmica vzw. 10.000,00 0,00 10.000,00 
MJP000187 Inning terugbetaling renteloze lening Scouts D'Olmen. 6.750,00 3.000,00 3.750,00 
MJP000188 Inning terugbetaling renteloze lening Het Spoor vzw. 3.333,33 0,00 3.333,33 
MJP000191 Inning terugbetaling renteloze lening KLJ Sinaai vzw. 1.000,00 0,00 1.000,00 
MJP000204 Inning terugbetaling renteloze lening Vesta. 10.500,00 10.500,00 0,00 
MJP000205 Inning terugbetaling renteloze lening Solidagro (Bevrijde Wereld vzw). 15.666,67 15.666,67 0,00 
MJP000206 Inning terugbetaling renteloze lening De Casino (De Spiegel). 16.000,00 16.000,00 0,00 
MJP000208 Inning terugbetaling renteloze lening Hof Ter Welle. 16.875,00 16.875,00 0,00 
MJP000209 Inning terugbetaling renteloze lening Scouts Sint-Kristoffel. 2.500,00 2.500,00 0,00 
MJP000210 Inning terugbetaling renteloze lening Masereelfonds. 1.666,67 1.666,67 0,00 
MJP000211 Inning terugbetaling renteloze lening Scouts Sint Tarsicius. 2.500,00 2.500,00 0,00 
MJP000212 Inning terugbetaling renteloze lening Ons Heem vzw. 7.500,00 7.500,00 0,00 
MJP000213 Inning terugbetaling renteloze lening Chiro Kriko. 3.333,33 3.333,33 0,00 
MJP000214 Inning terugbetaling renteloze lening De Gemeenschap vzw. 11.112,00 11.112,00 0,00 
MJP001062 Op te nemen leningen. 12.100.000,00 5.100.000,00 7.000.000,00 
MJP001530 Inning terugbetaling renteloze lening Atletiekclub Waasland. 10.000,00 10.000,00 0,00 
MJP001544 Overname openbare verlichting. 3.774.678,00 3.282.296,08 492.381,92 

 Totaal 15.993.415,00 8.482.949,75 7.510.465,25 
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Uitgaven OCMW 
 
Volgnummer Omschrijving Meerjarenplanning 2020 Rekening 2020 Saldo 
MJP001312 Betalen van de aflossingen van leningen ten laste van het bestuur. 2.446.704,37 3.045.771,02 -599.066,65 

 Totaal 2.446.704,37 3.045.771,02 -599.066,65 
 
Ontvangsten OCMW 
Volgnummer Omschrijving Meerjarenplanning 2020 Rekening 2020 Saldo 
MJP001313 Op te nemen leningen. 2.020.000,00 0,00 2.020.000,00 
MJP001681 Inning terugbetaling renteloze lening ZPW WZC Het Lindehof (ifv VIPA) 0,00 498.458,32 -498.458,32 
MJP001680 Inning terugbetaling renteloze lening ZPW WZC De Spoele (ifv VIPA) 0,00 662.694,25 -662.694,25 

 Totaal 2.020.000,00 1.161.152,57 858.847,43 
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3.10 Overgedragen kredieten voor investering en financiering
Lijst Stad

:-) Overdracht 2020 --> 2021
Investering 29.499.852,37                

Uitgave 16.936.210,03                
MJP000011 Instrumentarium en technische uitrusting voor pedagogische doeleinden up to date houden. 23.856,16                       
MJP000029 Investeren in een STEAM-lab en een makerplaats. 5.864,60                         
MJP000046 Aankoop van benodigdheden voor onderhoud en herstellingen aan machines voor ateliers BGB. 1.486,89                         
MJP000058 Afsluiten van energieprestatiecontracten (EPC), deel EPC. 400.000,00                     
MJP000066 Implementeren van toegangsbeheer en camerabeveiliging in stadsgebouwen. 15.056,51                       
MJP000067 Investeren in HVAC in de gebouwen. 120.247,65                     
MJP000082 Onderhouden van stadsgebouwen door derden voor team onderhoud BGB. 28.743,17                       
MJP000083 Onderhouden van stadsgebouwen door derden voor team technieken (hvac). 220.408,77                     
MJP000161 Bibliotheek inrichten conform de hedendaagse noden. 35.243,56                       
MJP000249 Het duurzaam vernieuwen van de stadsschouwburg. 15.000,00                       
MJP000250 Het museumtheater  operationeel houden. 10.933,69                       
MJP000252 Investeren in LED-verlichting. 300,08                            
MJP000255 De theatertrekken in de schouwburg vervangen. 62.440,30                       
MJP000301 Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. 243.621,74                     
MJP000311 Investeringsmiddelen ten behoeve van het uitvoeren van klimaatacties. 74.854,95                       
MJP000386 Aankopen van apparaten voor groepsopvang. 5.647,49                         
MJP000411 Aanbod sociale woningen verhogen. 100.000,00                     
MJP000416 Technische investeringsuitgaven. 63.033,20                       
MJP000417 Functionele investeringsuitgaven. 326.083,12                     
MJP000450 De aanleg van speelgroen en openbare sport- en speelterreinen geïntegreerd en projectmatig aanpakken, 18.321,58                       
MJP000452 Investeringen door jeugdverenigingen in hun jeugdinfrastructuur op peil houden. 625.000,00                     
MJP000453 Jeugdinfrastructuur Apostel uitbouwen tot de jongerenhotspot van de stad d.m.v. een investeringstoelage. 229.115,50                     
MJP000459 Met een pop-up zomerspeelplek de speelkansen in het stadshart stimuleren. 7.498,75                         
MJP000494 Aankopen van meubilair. 19.838,30                       
MJP000495 Aankopen van uitrusting - algemeen. 520,00                            
MJP000497 Activeringstrajecten uitbreiden. 50.000,00                       
MJP000512 Leveren, vervangen en plaatsen van straatmeubilair. 54.023,95                       
MJP000514 Investeren i.v.m. het ontlenen van feest- en elektrisch materiaal - werkwijze aanpassen en digitaliseren. 10.000,00                       
MJP000528 Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens, fietsen, bromfietsen, … 167.030,61                     
MJP000529 Leveren en vervangen van vrachtwagens en speciale voertuigen. 178.606,98                     
MJP000561 Investeren in de implementatie van het wijkcirculatieplan. 80.834,29                       
MJP000564 Inzetten op duurzame en veilige schoolomgeving. 54.335,20                       
MJP000565 Inzetten mobipunten. 75.050,79                       
MJP000570 Oostelijke tangent realiseren. 8.395,58                         
MJP000572 Investeren voor stadsdistributienetwerk. 5.000,00                         
MJP000578 Versterken (semi)-publiek parkeren. 13.406,83                       
MJP000602 Inrichten en beheersmaatregelen nemen voor bossen en natuur. 173.964,15                     
MJP000606 Uitvoeren tragewegenplannen. 24.122,55                       
MJP000634 Investeringstoelage toekennen aan AGB 't Bau-huis. 63.151,11                       
MJP000656 Investeren in sneeuw- en ijzelbestrijding . 20.774,48                       
MJP000666 Verwerkingsmaterialen aankopen voor signalisatie. 16.892,77                       
MJP000671 Aankopen voor bossen en natuur. 265.995,55                     
MJP000672 Aanleggen fietspad langsheen Molenbeek: grondinnames. 34.440,00                       
MJP000674 Infrastructuurwerken openbare verlichting. 6.719,47                         
MJP000681 Gronden verwerven in functie van stadsontwikkeling. 96.875,00                       
MJP000701 Realiseren investeringen project Interreg - slimme en duurzame verlichting. 122.886,14                     
MJP000704 Beheersplan R. De Vidtspark. 15.482,00                       
MJP000717 Inrichting van extra hondenuitloopweides. 8.000,00                         
MJP000725 Investeren in een strategie voor HR-communicatie. 30.000,00                       
MJP000871 Bibliotheek renoveren. 20.568,99                       
MJP000872 Bouwen nieuwe academievleugel en verbouwen inkom academie voor schone kunsten. 184.348,41                     
MJP000883 Het Huis Janssens restaureren. 185.889,23                     
MJP000888 Investeren in de bestaande indoor sportinfrastructuur van de stad. 24.299,86                       
MJP000889 Investeringstoelagen toekennen aan kerkfabrieken voor beschermde kerken. 698.453,29                     
MJP000890 Investeringstoelagen toekennen aan kerkfabrieken voor niet-beschermde kerken. 72.341,89                       
MJP000895 Onderhouden van stadsgebouwen door dienst projecten gebouwen. 192.481,01                     
MJP000899 Opmaken beheersplannen monumenten, stads- en dorpsgezichten. 1.493,08                         
MJP000902 Realisatie bouwproject stedelijk basisonderwijs Belsele en buitenschoolse groepsopvang op de site De Klavers. 927.159,92                     
MJP000903 Realiseren van de stadswinkel en een nieuw stadsarchief op de site stadhuis. 855.521,53                     
MJP000905 Het neogotisch stadhuis gefaseerd restaureren. 250.000,00                     
MJP000906 Provisie voor onverwacht, ongepland onderhoud stadsgebouwen. 3.557,65                         
MJP000907 Site De Vakschool afwerken (VTS-site). 990.629,52                     
MJP000908 Investeren in toeristisch infokantoor en onthaalzone nieuwe stadhuisvleugel inrichten. 34.629,87                       
MJP000909 Vrije ateliers in stand houden. 20.108,96                       
MJP000911 Techniekhuis reorganiseren en renoveren (fase 2 + fase 3). 48.628,40                       
MJP000914 Uitbreiden van de infrastructuur van de stedelijke groepsopvang. 25.000,00                       
MJP000916 Uitvoeren energiezorgplan stadsgebouwen. 21.663,45                       
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MJP000923 Studie-, aannemings- en keuringskosten bij afkoppelingen. 120.533,46                     
MJP000927 Asfalt- en betonwegen herstellen. 110.430,46                     
MJP000929 Fietspaden ontklinkeren en fietstracés optimaliseren. 1.248.258,63                  
MJP000932 Het sportcentrum De Witte Molen verder opwaarderen door renovatie van de buiteninfrastructuur. 463.414,07                     
MJP000933 Infrastructuur aanleggen i.f.v. gebiedsontwikkeling. 180.688,82                     
MJP000935 Project uitbreiding Puyenbeke: aanleg BMX-terrein, baseballveld en speelinfrastructuur. 1.902,77                         
MJP000937 Site De Vakschool afwerken (VTS-site) - aanleg openbaar domein. 250.000,00                     
MJP000938 Studie-, aannemings- en keuringskosten bij afkoppelingen. 222.050,87                     
MJP000939 Bermen verbeteren. 52.333,24                       
MJP000943 Niet verharde wegen en voetwegen verbeteren. 51.116,08                       
MJP000944 Zoneringsuitgaven. 2.240.857,12                  
MJP000946 Saneringsuitgaven van rioprojecten. 566.218,37                     
MJP000948 Stationstunnel renoveren. 45.000,00                       
MJP000953 Deelproject jeugd en Ritmica. 505.783,92                     
MJP000956 Voet- en fietspaden herstellen door derden. 136.359,04                     
MJP000959 Diverse ruimtelijke projecten ontwikkelen. 422.024,34                     
MJP000981 RUP's en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten. 199.597,20                     
MJP000990 Automatisch toegangscontrolesysteem installeren in sportcentra met beperkte bezetting overdag. 15.464,84                       
MJP000991 De site Puyenbeke ontwikkelen tot Sportpark Puyenbeke. 28.577,65                       
MJP000999 Investeren in de bestaande outdoor sportinfrastructuur van de stad. 84.015,52                       
MJP001000 Investeringssubsidie toekennen aan The BMX-Stars. 68.800,00                       
MJP001002 Investeringssubsidie toekennen project "De Klavers" aan KLJ Belsele + de Galjaar. 133.054,63                     
MJP001003 Investeringssubsidie toekennen project "De Klavers" aan Ritmica. 50.000,00                       
MJP001016 Vernieuwen van de uitrusting van de stedelijke sportcentra. 561,05                            
MJP001021 Plannen en studies opmaken i.f.v. stadsontwikkeling. 25.000,00                       
MJP001023 Ontwikkelen Paterssite. 443.314,92                     
MJP001169 Vernieuwen uitrusting Sinbad. 2.500,00                         
MJP001501 Realiseren bouwproject buitenschoolse groepsopvang Turkyen i.s.m. woonzorgcentrum Populierenhof. 458.585,00                     
MJP001661 Uitbreiden compostvloer en aanleggen TOP. 23.889,51                       

Ontvangst 12.563.642,34                
MJP000308 Bijdragen van derden bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. 209.510,37                     
MJP000670 Subsidies voor aankopen voor bossen en natuur. 132.900,00                     
MJP000680 Gronden verkopen in functie van stadsontwikkeling. 1.825.097,63                  
MJP000715 Verkopen van verkoopbare gebouwen ten behoeve van het gebouwenfonds. 63.000,00                       
MJP000884 Erfgoedpremie innen voor de restauratie van Huis Janssens. 947.500,00                     
MJP000900 Innen van subsidie voor oprichten van gebouw De Droomballon. 250.081,28                     
MJP000901 Subsidies innen voor de realisatie bouwproject stedelijk basisonderwijs Belsele en buitenschoolse groepsopvang op de site De Klavers.73.066,07                       
MJP000910 Verkoop scharniergebouw vakschool. 955.641,00                     
MJP000924 Tussenkomst van de eigenaars voor de afkoppelingswerken. 33.002,99                       
MJP000936 Innen van toelage voor project uitbreiding Puyenbeke: aanleg BMX-terrein, baseballveld en speelinfrastructuur. 105.396,00                     
MJP000942 Subsidies innen i.v.m. het ontklinkeren van fietspaden en fietstracés optimaliseren. 626.035,00                     
MJP000945 Zoneringssubsidies innen. 1.757.093,59                  
MJP000947 Saneringssubsidies innen van rioprojecten. 437.101,51                     
MJP000980 RUP investeringssubsidies 60.000,00                       
MJP001017 Verkoop stadsgebouwen o.a. libridis. 2.000.000,00                  
MJP001020 Verkoop gronden paterssite. 421.850,00                     
MJP001022 Subsidies innen voor site De Vakschool (VTS-site). 1.189.519,00                  
MJP001387 Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf bouwen met bijzondere aandacht voor doelgroepen als de Vlaamse overheid de nodige middelen voorziet.44.892,18                       
MJP001388 Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens, fietsen, bromfietsen,... 500,00                            
MJP001389 Inrichten en beheersmaatregelen nemen voor bossen en natuur. 72.865,00                       
MJP001390 Vrije Ateliers in stand houden. 5,00                                
MJP001393 Verkopen project De Vakschool. 801.885,00                     
MJP001408 Innen subsidie ex-Grootstedenbeleid 2020 384.652,23                     
MJP001417 Techniekhuis reorganiseren en renoveren (fase 2 + fase 3). 70.000,00                       
MJP001546 Overname openbare verlichting (kapitaalvermindering). 102.048,49                     

Financiering 7.643.248,54                  
Uitgave 132.783,29                     

MJP000190 Toestaan renteloze leningen. 132.783,29                     
Ontvangst 7.510.465,25                  

MJP000186 Inning terugbetaling renteloze lening Ritmica vzw. 7.000,00                         
MJP000187 Inning terugbetaling renteloze lening Scouts D'Olmen. 6.750,00                         
MJP000188 Inning terugbetaling renteloze lening Het Spoor vzw. 3.333,33                         
MJP000191 Inning terugbetaling renteloze lening KLJ Sinaai vzw. 1.000,00                         
MJP001062 Op te nemen leningen. 7.000.000,00                  
MJP001544 Overname openbare verlichting. 492.381,92                     
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Lijst OCMW

:-) Overdracht 2020 --> 2021
Investering 22.628.135,99                

Uitgave 12.262.650,99                
MJP001184 Investeringstoelage aan Zorgpunt Waasland betalen. 864.966,61                     
MJP001203 Cliëntbegeleiding organiseren. 10.000,00                       
MJP001213 Investeren in huisvesting en basisenergie. 75.000,00                       
MJP001246 Nachtopvang organiseren. 26.614,74                       
MJP001266 Dossier bouw Zorgcampus Nieuwkerken administratief opvolgen. 8.414.949,18                  
MJP001295 Investeringen voor een duurzaam nieuw gebouw voorzien voor het OOC. 48.693,23                       
MJP001370 AF Bokkenhof bouwwerken 403.578,93                     
MJP001371 LDC 't Lammeken bouwwerken 184.491,68                     
MJP001375 OCMW-site Sinaai omgevingsaanleg 1.990.423,20                  
MJP001376 Investeren in noodwoningen 68.498,05                       
MJP001377 LDC De Schutterij bouwwerken 8.673,37                         
MJP001525 Bouwadviseurs bouwwerken ocmw voorzien 166.762,00                     

Ontvangst 10.365.485,00                
MJP001380 Dossier bouw Zorgcampus Nieuwkerken aandeel flats 3.625.000,00                  
MJP001381 Dossier bouw Zorgcampus Nieuwkerken aandeel BKO 1.058.585,00                  
MJP001382 OCMW-site Sinaai opbrengst verkaveling 4.000.000,00                  
MJP001383 LDC 't Lammeken VIPA subsidie 652.400,00                     
MJP001385 Gronden OCMW verkopen in functie van financiering 279.500,00                     
MJP001386 Gebouw Vermeir verkopen 750.000,00                     

Financiering 2.020.000,00                  
Ontvangst 2.020.000,00                  

MJP001313 Op te nemen leningen. 2.020.000,00                  
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3.7. Plaats waar de documentatie bij de jaarrekening 
te vinden is 
 
 
a. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bedragen 
b. Toegestane werkings- en investeringssubsidies 
c. Samenstelling beleidsdomeinen 
d. Overzicht verbonden entiteiten 
e. Personeelsinzet 
f. Overzicht opbrengst per belastingsoort 
 
Deze documentatie is geen onderdeel van de Jaarrekening 2020 maar moet wel aan de raad ter 
beschikking worden gesteld. De bundel met bijkomende documentatie bij de Jaarrekening 2020 
is beschikbaar op de website Jaarrekening | Stad Sint-Niklaas. 
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