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lnl,eid ing

Uit omzendbrief BB 2013/04
"Alle besturen die BBC toepossen, maken in 201i een meerjarenplan op dat loopt van 2014 tot en met 2019. Het
meeriarenplan overlopt dus één joor met de volgende bestuursperiode (2019), zodot ook dan het eerste joar
gebruikt kon worden als overgangsjoor om de nieuwe meerjarenplanning op te stellen. Het meerjarenplon wordt
vastgesteld vóór de raad beroodslaagt ovet het budget voor 2014. Het budget volgt uit de meerjorenplonning,
niet omgekeerd. [...]
Het meeriorenplon bestoot uit een strategische noto, een Í¡nanciële nota en een toelìchting, die
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.'

Uit omzendbrief BB 2016/2
"Deze omzendbrief heefi niet de bedoeling om de omzendbrief BB 2013/04 van 22 moort 2073 over de'
strotegische meerjarenplonning en budgettering te vervongen, moar wil een beperkt oontal punten extro onder de
oondacht brengen n.a.v. de opmaak von de budgetten 2017. Voor het overige verwijs ik naor de omzendbrief BB
2013/04. [...]
ln de beleids- en beheerscyclus (BBQ veftrekt de plonning vanuit de beleidsdoelstellingen van het bestuur,
opgemaaktvanuit een meerjarig perspectief. Hetvertrekpuntvoor de opmookvon het budget 2017 is het
oongepaste meerjarenplon 2014-2019,woar het budget 2017 in zol moeten passen. [...]
Vooraleer een bestuur het budget voor 2077 kon voststellen, zal het eerst een oonpassing van het meerjarënplon
moeten dooryoeren. Dit is het moment om de planning k herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen.
Die biisturingen kunnen inhoudelijk von aard zijn, woorbij ook de conclusies von de beleidsevoluotie worden
meegenomen, ofJinoncieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. De besturen gaan in elk geval na of de
geroomde ontvongsten en u¡tgaven in de meerjorenplanning nog realistisch zijn. Aß het rekeningresuttoat 2015
nog niet is verwerkt bij een budgetwijziging 2016, zal dat nu ook moeten gebeuren. [...]
De BÙC-regels bepolen bovendien dat het resultootvon de jaarrekening moetworden verwerkt in het
meeriorenplan en de aanpassingen ervon. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de opmook van
het daaruit volgende budget voor 2017 moet het rekeningresultaat von 2015 verplicht worden verwerkt. Als het
resultoatvan de joarrekening nog niet is vastgesteld door de rood en/ofhet resultaat nog niet is verwerkt in de
aanpossing von het meerjarenplon, kan het financieel evenwicht niet worden aangetoond. [...]"

De omzendbrief BB 2013l04 van 22 maart 2013 beschrijft de richttijnen over de strategische
meerjarenplanning en budgettering volgens de beteids- en beheerscycLus (BBC). ln de aanpassing van
het meerjarenplan 20L4-2019 en het budget 2077 van het AGB 't Bau-huis gebruiken we, net als vorig
jaar, de richttijnen a[s basis voor de structuur van de documenten.

De ervaring van het voorbije jaar leert dat de verplichte documenten uit de beteids- en beheerscyctus
ons overladen met hee[ wat informatie, maar dat het niet attijd even gemakkel.ijk is om door de bomen
het bos nog te zien. Om ervoor te zorgen dat de informatiebehoefte van de raadsteden voldoende wordt
ingevutd, voorzien we daarom, naast de decretaaI verplichte documenten, ook nog enke[e documenten
die overzichtelijke informatie weergeven. Zowel op het niveau van het meerjarenptan ats op dat van het
budget is er een bijtage (43-formaat) die gesorteerd werd volgens de actienummers.

Veetat zijn de ramingen voor 2Ot7 gebaseerd op de rekeningcijfers van 2015 en op de geraamde
rekeningcijfers van 2016 en werden deze doorgetrokken naer de votgende jaren. De betangrijkste
doorgevoerde aanpassingen aan het budget 2017 en het meerjarenptan situeren zich op het vtak van de
doorgerekende personeetskosten, de jaartijkse ontvangsten van de btw-herzieningen (ten gevotge van
het gewijzigde a[gemeen verhoudingsgetat) en de exptoitatiesubsidie van de stad aan hetAGB.

ln het budget 2015 werd er nog geen rekeningresul.taat uit 2Ot3 of voorgaande verwerkt omdat de
voorbije jaren het boekhoudkundig resultaat telkens noch winst, noch verties toonde. De
jaarrekeningen werden steeds opgemaakt votgens de vennootschapswetgeving rekening houdend met
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de niet-kas-kosten en de niet-kas-opbrengsten. ln BBC wordt rekening gehouden met het gecumuteerd

budgettair resuttaat wat dus afwijkt van het tot op heden berekende boekhoudkundig resuttaat. Bij de

opmaak van de jaarrekening 2014 (gemeentereed 27-L7-2075) werd een gecumuteerd budgettair

resuttaat t.e.m. 2013 berekend en dit resultaat is toegevoegd aan het meerjarenp[an'

Voor 2017 moet opnieuw de keuze gemaakt worden tot wanneer het meerjarenptan loopt: tot 2019 of

mogetijks tot2O22. Dat is niet zonder betang, zoats bl.ijkt uit onderstaande passage uit de omzendbrief:

Uit omzendbrief 8820162
"Het meerjorenplon dot in 2013 is opgemaokt, heefi een looptiid van 6 ioar: het omvat de beleidsdoelstellingen

en ramingen voor de finonciële boekjoren 2014 tot en met 2019. Bii een aonpass¡ng von het meeriarenplon noor

aonleiding von de opmaok van het budget 2017, moet het bestuur in de Jinanciële noto von het meeriarenplan

minstens de joren 2014 tot 2019 opnemen, moor kan het er ook voor kiezen om de Jinonciële noto.met één, twee

of drie joar te verlengen,moximool tot en met het Jìnonc¡ëte boekiaar 2022. Ook de volgende iaren kon een

dergetijke verlenging gebeuren. De financiële nota mag bii een dergetiike verlenging echter nooit meer don zes

toekomstige boekjoren bevotten (inctusief het jaar van het budget) en ook nooit mindei don drie toekoms.tige

boekjoren (inclusief het jaør van het budget). ln de kolommen voor 2074 en 2075 worden de ciifers von de

jaarrekening oPgenomen.

De mogetijkheid om de Jìnanciële consequenties over een longere periode weer te geven, is niet zonder belang,

oongezien de beoordeing van het finoncieel evenwicht op longe termiin (met de outofinoncieringsmorge ols

criterium) gebeurt op baiis van het loatste joor van de finonciële noto. De mogeliikheid tot verlenging von het

meerjorenplon tot 2022 meemnt n¡et weg dat het nostreven von het structureel evenwicht een iaorliiks

aondachßpunt is.

Omdat het bestuur van het AGB van oordeel is dat we de volgende bestuursperiode (2079-2024) niet

mogen betasten met de gevoLgen van beslissingen in deze bestuursperiode, bLijven we vasthouden ean

201-9 ats eindjaar voor de financiëte nota en ean de positieve autofinancieringsmarge in 2019.

Aanpassing meerjarenp[a n 2Ot4-20L9
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Strategische nota

Uit omzendbrief BB 2013/04
"De strotegische noto geeft een beschrijving von de beleidsdoelstellingen en de beleidsopt¡es van het bestuur

voor de periode van het meerjarenplan. Daarbij worden enkel de prioritoire beleidsdoelstellingen expliciet
getoond. De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit van het < overige beleid >. Ze worden niet vermeld in de

strategische noto, moor de finoncíële vertoling evon wordt uiteroord wel meegenomen in het meerjarenplan. [...]
De regelgeving legt geen specifiek schemo op voor de vorm van de strategische noto van het meerjarenplan. Het

bestuur kon die dus zelf bepalen. Wel moet het bestuur voor de beleidsdoelstellingen de volgende drie vrogen

beontwoorden : Wat willen we bereiken ? Wat gaon we doorvoor doen ? Wot z¡jn de Jinanciële gevolgen ?"

Er is geen gebruik gemaaktvan een prioritaire doetstetting. De niet prioritaire doetstetting
(NPBD03. Alle uitgaven en inkomsten worden in deze doelstelling verrekend van de cluster
cuttuur, vrije tijd en onderwijs die niet vervat zitten in de prioritaire doelstellingen) is

gekoppetd aan een actieptan 2077740270 en aen diverse acties met raming van de uitgaven en

ontvangsten. De doelstetting NPBD03 wordt door het AGB gebruikt maar is in feite een

beLeidsdoetstetting van de stad. Deze wordt uitgebreid beschreven in het meerjarenptan van de

stad.

ln de statuten van het AGB worden de beteidsdoelstellingen verwoord:
Art.5:
51 Het bedrijf heeft ats doel de exploitatie van infrastructuren bestemd voor beurzen,

tentoonste[[ingen, evenementen en soortgetijke activiteiten, evena[s de organisatie van

beurzen, tentoonstetti ngen, evenementen en soortgetij ke activiteiten.

Ook in de beheersovereenkomst met de stad worden de be[eidsdoelstetlingen verduidel.ijkt:
Hoofdstuk l-Art.1
51 ln het kadervan het maatschappeLijk doetvan het bedrijfzoals gestipuleerd in de statuten
vervu[t het bedrijf beleidsvoorbereidende en beteidsuitvoerende taken.

Hoofdstuk l-Art.2

51 Het bedrijf heeft een beleidsuitvoerende exp[oitatieopdracht.

52 Het bedrijf wordt door de stad belast met een integrate pubtiekrechtetijke
exp[oitatieopdracht met a[s voorwerp:
1" de exploitatie van de multifunctione[e evenementenhaL't Bau-huis, getegen tussen de

Noordtaan en de Slachthuisstraat.

53 Om deze opdracht kwalite¡tsvol uit te voeren beschikt het bedrijf over alte bevoegdheden

die het zijn toegekend in de toepassetijke regelgeving en in de statuten. Het bedrijf zaI haar

taken steeds uitvoeren volgens bedrijfseconomisch verantwoorde principes waaronder een

maximate kostentransparantie en -responsabitisering. Het bedrijf zaLzich bij de uitoefening
van zijn bevoegdheden nauwgezet houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en verder
aan atle toepasselijke regetgeving.

ln het meerjarenplan 2014-2079 dat nu voorligt, trachten we om binnen de financiële
middelen die door het AGB zelf worden gegenereerd vanuit de verhuringen en de ontvangsten
van de partage op dranken en inkomgelden, door de door de stad toegekende exploitatie- en

investeringssubsidie en door de btw-ontvangsten ten gevotge van de jaarl.ijkse btw-
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herzieningen, de in de statuten en de beheersovereenkomst beschreven doetstettingen uit te

voeren.
ln de toop van 2014 werd een lening aangegaan ten behoeve van de beteLing van de tota[e

som aan niet-aftrekbare btw op de investeringen ven het heropgerichte gebouw. De lening was

ook noodzaketijk voor de betal,ing van de onroerende voorheffing. De financië[e lasten werden

vanaf 2014 opgenomen in het meerjarenptan.

Aanpassing meerjarenpta n 2074-2019
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Financiële nota

Uit omzendbrief BB 2013tO4:
"De Jinonciële nota von het meerjorenplon bestaat uit het finonciële doelstellingenplon, opgemookt volgens

modelschema M7, en de staot van het Jinoncieel evenwicht [M2]."

1. Financieel doelste]lingenplan

Uit omzendbrief BB 2013ß4:
"Het finonciële doelstellingenplon toont per beleidsdomein en per finoncieel boekjaar het totool von de

ontvangsten en uitgaven, voor alle prioritoire beleìdsdoelstellingen en voor het overige beleid. Doordot doorbii

ook het beleidsdomein'algemene Jinonciering' opgenomen moet worden, krijgen de raodsleden een overzicht van

hoeveel er voor de reolisotie van de prioritaire beleidsdoelstellingen voor elk beleidsdomein wordt bijgedragen

von uit de algeme n e fi no n ci eri n gs m i ddelen."

Het AGB heeft geen prioritaire beteidsdoetstel.tingen, enkel overig beteid. De ramingen van het "overig

beteid" worden voorzien onder de beteidsdomeinen "0. Atgemene financiering" en "3. Cuttuur, vrije tijd
en onderwijs".
De beteidsvetden en -items "0030 Financiëte aangetegenheden" (voor de financiële kosten en

opbrengsten), "0040 Transacties in verband met de openbare schutd" (voor de financiële lasten van de

Lening), "0090 overige atgemene financiering" (voor de subsidies van de stad en de ontvangsten en

uitgaven voor de btw-herzieningen) en "07t9/99 Overige evenementen/Overige van overige

evenementen" (voor het merendeeI van de ramingen) worden gebruikt.

ln bijtage kan u het rapport "Financieel doetstett¡ngenpl,an 2014-2019" (schema M1) raadptegen.

2. Staat financiee[ evenwicht

Uit omzendbrief BB 201it04:
"lJit de staat van het Jînoncieel evenwicht moet blijken dat de plonning voldoet oan de normen voor het

toestandsevenwicht en voor het structureel evenwicht."
"Het toestandsevenwicht houdt in dat het resultaot op kosbasis voor elk financieel boekjaar van het

meerjarenplan groter moet z¡jn don of gelijk aan nul.

Het structureel evenwicht wordt aangetoond aan de hand von de autofinoncieringsmarge. Dat is een parometer

die aangeefr in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaanom de exploitatie-uitgaven en de intresten en

schuldoflossingen te financieren. Het meerjarenplan voldoet oon de norm van structureel evenwicht als de

autoÍ¡nancier¡ngsmarge von het lootste finonciële boekjaor von het meerjarenplon groter is dan of gelijk oon nul."

Het financieel evenwicht in het meerjarenptan toont aan dat het resuttaat op kasbasis groter is dan nut.

Het resultaet op kasbasis bij de opmaak van het meerjarenptan2Ot4-2079 naar aanteiding van het

budget 2015 vertrok van 24.459 EUR in 2OL4 en werd jaarl.ijks verhoogd met 1.000 EUR om in 2019 uit
te komen op 29.459 EUR.

Bij de opmaak van het budget 2017 wordt dit nu bijgestuurd door de verwerking van het gecumuteerd

budgettair resultaat van de vorige jaren (-6.727 EUR) (zie rubriek V. van het resuttaat op kasbasis) n.a.v.

Aanpassi ng meerjarenp[a n 2Ot4-20t9
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de opmaak van de jaarrekening 2015. Hierdoor ontstond een positief resuttaat op kasbasis vant3.923

EUR in 2015.
Vanaf 2015 is het budgettair resuttaat van het boekjaar zetf (zie rubriek lV.) hoog genoeg om ieder jaar

op een positief resultaat op kasbasis uit te komen (zie rubriek Vlll.) ln 2019 is dit 86.630 EUR.

ln de toop van het meerjarenptan wordt er echter nog geen winst gemaakt en is de exptoitatietoetage

van de stad nodig om het budget stuitend te maken.

ln 2017 bedraagt de exptoitatiesubsidie van de stad 48.800 EUR.

ln2Ot7 worden geen investeringen voorzien. ln de loop van 2017 zutten de nog niet opgebruikte

investeringen uit 2016 worden doorgeschoven naar 2017.

ln 2016 en volgende gaan we de expl.oitatiesubsidies (na goedkeuring gemeenteraad van 22 december

2016) vervangen door prijssubsidies.

Om economisch Leefbaar te zijn, is het nodig dat het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis vanwege

de stad Sint-Niktaas prijssubsidies ontvangt aLs vergoeding voor het recht van toegang tot het 't Bau-

huis.
Het toepassen van een prijssubsidie zaI er voor zorgen dat de omzet van het AGB wordt verhoogd en

dat het AGB bijgevol.g wordt beschouwd als een instel.ting met winstoogmerk. Er kan dan ook effectief

(en niet louter theoretisch omdat het in de statuten staat vermetd) winst aan de stad worden

uitgekeerd.

Dit is nog niet voorzien bij de opmaak van het budget 20t7.Dil zal pas gebeuren na goedkeuring door

de gemeenteraad en wordt voorzien in budgetwijziging. Dit bedrag hengt ef van het aantal verhuringen

en zaL welticht meer bedragen dan 48.800 EUR en wordt momenteel geschat op 60.000 EUR.

ln het schema M2 kwamen vanaf 2015 ook de vottedige LeningLasten (de aflossingen en de interesten)

in beetd. Deze hebben een invloed op het resultaat op kasbasis maar ook op de autofinancieringsmarge.

Deze autofinancieringsmarge drukt uit wat het financieeI draagvlak is om de periodieke

leningsuitgaven (af[os+interest) te kunnen betal.en. Het verschiI tussen de exptoitatieontvangsten en de

exptoitatieuitgaven (zonder de interestkost) is voor het AGB votdoende om de leninglasten te kunnen

dragen. ln2Ot7 is er L6.438 EUR overschot ná betaling van deze financiëte lasten.

ln bijtage kan u het rapport "De staat van het financiëte evenwicht 2Ot4-20I9" (schema M2)

raadpIegen.

Aanpassing meerjarenpta n 2014-201'9

n.a.v. budget 2017 AGB't Bau-huis I



Toelichtingen

Uit omzendbrief BB 2013/04
"De toelichting bij het meerjorenplon verduidelijkt de inhoud van het meerjorenplan en wordt steeds bij het
meerjorenplon gevoegd, zowel bij de vaststelling ervon door de raod ols bij de verzending naar de

toez i chth oudende overheid.
De formele beslissing von de raod betrefr het eigenlijke meerjarenplan. De toelichting bevot olle bijkonende
informatie die nuttig is om die beslissing te onderbouwen. Zo wordt het meerjarenplon zelf niet overladen met
technische details of bijkomende informotie. De regelgeving somt een oantol verplichte elementen op, die elk
bestuur in de toelichting moet opnemen. Die opsomming is echter niet limitotief. De toelichting moet olle
informotie bevatten die relevont is voor de roadsleden om hun beslissingen te ondersteunen."

De minimate etementen van de toetichting votgens de Vlaamse richtlijnen worden in de votgende
hoofdstukken tetkens in cursief vermeld, met verwijzing naar de omzendbrief.

1. Omgevingsanalyse

Uit omzendbrief BB 201i/O4
"De minimole elementen van de toelichting zijn:

. de omgevingsonolyse; [...]"

De omgevingsanatyse die door de stad werd opgemaakt, wordt door het AGB overgenomen. Deze wordt
beschreven in het meerjarenplan van de stad.

Hierin werd een anatyse per dienst opgenomen en een anatyse stadsmonitor (met o.a. een luik over het
beteidsdomein "Cultuur, vrije tijd en onderwijs" waaronder het AGB vatt).

2. Financiëte risico's

UÌt omzendbrief BB 2015/O4
"De minimoLe elementen von de toelichting zijn: [...]

. een omschrijving van de Jinanciële risico's die het bestuur loopt en von de middelen en

mogelijkheden woorover het bestuur beschikt of kon beschikken om die risico's te dekkeni

ln 2016 en votgende gaan we de exptoitatiesubsidies (na goedkeuring gemeenteraad van 22 december
2016) vervangen door prijssubsidies.

Om economisch leefbaarte zijn, is het nodig dat het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis vanwege
de stad Sint-Niktaas prijssubsidies ontvangt ats vergoeding voor het recht van toegang tot het't Bau-
huis.
Het toepassen van een prijssubsidie zaI er voor zorgen dat de omzet van het AGB wordt verhoogd en

dat het AGB bijgevol.g wordt beschouwd a[s een instetting met winstoogmerk. Er kan dan ook effectief
(en niet louter theoretisch omdat het in de statuten staat vermeld) winst aan de stad worden
uitgekeerd.
Dit is nog niet voorzien bij de opmaak van het budget 2017.Dit zal pas gebeuren na goedkeuring door

de gemeenteraad en wordt voorzien in budgetwijziging. Dit bedrag hangt af van het aantal verhuringen
en zaI wetlicht meer bedragen dan 48.800 EUR en wordt momenteel geschat op 60.000 EUR.

Aanpassi ng meerja renpla n 2Ot4-2079
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De budgettering gaat er van uit dat de verhuringen in stijgende tijn gaan. Er wordt verwacht det naast

de verhuringen in de weekends, ook de verhuringen in de week stil.ean zullen verhogen' Er wordt ook

nagedacht over de invuLting van de verhuringen tijdens de zomermaanden.

Bijgevotg zaI ook de omzet voor de doorrekeningen (energieverbruik, reiniging, gebruik meubitair,.'.)

proportioneel verhogen. HoeweI het moeil.ijk inschatten ¡s hoê snel deze stijging zich doorzet, is

gekozen voor een eerder voorzichtig inftatiepercentege van 5%tot in 2019.

De imptementetie van de nieuwe werkwijze ten gevolge van de btw-controle op de aard van de

verhuringen heeft tot op heden nog geen negatief effect gehad op de omzet van de verhuringen. Er

wordt sinds 2014 een partage toegepast op de inkomgeLden enlof de maattijden en dranken. De

gebruikers zutten een retatief ktein percentage op hun inkomgetden en/of op hun verkochte maattijden

en dranken moeten beteLen. Om die.reden zouden gebruikers kunnen afhaken. Het financieel risico

wordt echter nog steeds zeer laag ingeschat.

Door de effectieve toepassing van de nieuwe werkwijze (partege op inkomgetden en drankverkoop) zaI

het a[gemeen verhoudingsgetet el,k jaar stijgen. Dit verhoudingsgetat wordt uitgedrukt door de

verhouding tussen het deet aan omzet uit onroerende verhuringen ten opzichte van de totale omzet.

De onroerende verhuring is een niet-btw-pl.ichtige activiteit en kan dus ook geen btw-aftrek doen

ontstaan. ln 2013 was dit algemeen verhoudingsgetat nog 29%,in 2014 was dit at 90%, in 2015 is dit

98%. Voor 2016 en 2017 ramen we ook een atgemeen verhoudingsgetaI van 98%.

ln het meerjarenplan is ook deze verhouding mee verwerkt in de raming voor de ontvangsten van de

"zuivere" verhuringen en deze voor de "onroerende" verhuringen'

Het algemeen verhoudingsgetal. bepaaLt enezijds hoeveel btw er jaarl.ijks aftrekbaar is op nieuwe

uitgaven en bepaa[t anderzijds hoeveel btw er jaartijks kan worden herzien in het voordeet van het AGB

tengevol.ge van het btw-dossier i.v.m. de oprichting van het gebouw en de niet-aftrekbare btw op deze

facturen. De negatieve herzieningen aan btwtengevolge van verschitten tussen hetvoorlopig en

definitief atgemeen verhoudingsgetaL wordt aLs kost geboekt en verzwaert dus de kredieten aan

uitgavenzijde. De herzieningen van de btw zijn opgenomen in een actie aan ontvangstenzijde.

Het algemeen verhoudingsgetat bepaatt dus het financieel risico dat we lopen. Hoe lager dit getat is,

hoe minder we aan btw kunnen aftrekken en hoe minder btw er wordt herzien. Het is dus betangrijk om

er voor te zorgen dat de partege op inkom en drank nauwgezet wordt toegepast.

Tengevotge van diezelfde btw-controte moest er in20!4 afgerond 898.000 EUR aan btw-hezieningen

op de initieel. afgetrokken btw op de bouwwerken van het't Bau-huis betaatd worden. De stad

prefinancierde dit bedrag en eind 2014 werd hiervoor een lening afgestoten op naam van de stad. De

lening wordt overgedragen naar het AGB in de gemeenteraad van december 20t4 en de stad staat

hiervoor borg. De financiëte lasten van deze lening worden gedragen door hetAGB en bedragen

jaarl,ijks 55.890 EUR. Ats de in het meerjarenplan geraamde ontvengsten aan verhuringen niet zouden

binnenkomen, kan hetAGB onvol.doende tiquide middeten genereren om de aftossingen en interesten

te betaten. Dit risico wordt opgevangen door de stad omdat zij borg staat voor de lening.

Een ander moeitijk in te schatten effect in de budgettering is het moment waarop de verhuringen een

punt bereiken waarbij ook de kosten aanzientijk zutlen toenemen. Daarbij wordt gedacht aan de

loonkosten voor reiniging en voor de technische medewerkers die meer aanwezig zutten moeten zijn.

Dit heeft ook een impact op de administratieve opvolging en bijgevotg op de kostprijs.

Uiteindetijk is het de bedoeting dat het AGB zo veel mogetijk autonoom haar ontvangsten genereert.

Zoals hiervoor reeds vermeld, doet het AGB nog een beroep op de exploitatietoetage van de stad. Dat

dus nog wordt vervangen door een prijssubsidie.

Aanpassi ng meerjarenpta n 2074-2019
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5. Lijst beleidsdoelsteltingen

Uit omzendbrief BB 2013/04
'De minimole elementen von de toelichting zijn: [...]

. een overzicht van alle beleidsdoeßtellingen (ofwel een veruijzing naor de plooß woor dot overz¡cht' snel en gebruiksvriendelijk beschikbaar is)i

Het AGB valt onder geen van de 35 prioritaire beteidsdoetstetlingen (PBD) die in het witboek
van de stad worden vermetd;
Het AGB vatt wel onder één van de 4 niet-prioritaire beleidsdoetsteltingen (NPBD) van de stad
die in het overig beteid per beleidsdomein voorzien.

NPBDO3 ln deze doetstelting worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster cultuur,
vrije tijd en onderwijs die niet vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstettingen.

ln bijtage kan u het rapport "Ovezicht beleidsdoetstellingen 20t4-2019" raadplegen.

Aanpassing meerjarenpla n 2014-20t9
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4. Interne organisatie

Uit omzendbrief BB 2U3n4
"De minimole elementen van de toelichting ziin: [...]

. de interne orgonisatie van het bestuur, met m¡nstens het orgonogram von de diensten (met inbegrip von

de inlern verzelfstondigde ogentschappen), een overzichtvon het personeelsbestand (opgesteld

overeenkomstig het modelschemo TM1), een overzicht van de budgethouders en een ovenicht per

beleidsdomein van de beleidsvelden die er deel von uitmokeni

Het AGB werkt met personeel dat op de LoonLijst van de stad steat. Deze personeetsteden zitten vervat

in het organogram en in het overzicht van het personeelsbestand van de stad.

A. Organogram

Doorrekening kostprijs van het personeel van de stad dat voor het AGB werkt:

Commercieel directeur (1 HT)

Technisch verantwoordetijke (1 FT)

Technisch verantwoordetijke (weekend - en avondprestaties)

Hygiënisch verantwoordetijke (1 HI)
Boekhouding en secretariaat (forfaitair)

B. Personeelsbestand

Zie meerjarenptan van de stad.

C. Delegat¡e ¡.v.m. goedkeuringsprocedure aankopen en onWangsten

Votgende detegatie wordt momenteeI toegepast door het AGB.

Attes in uitvoering van het door de RvB goedgekeurde budget van het AGB en binnen votgende

voorgestelde maximumbedragen => handtekeningbevoegdheid personen

Uitgaven

Opmaken bestetbon voor
aankooen. leverinoen en

aannemingen (=toewijzing) en

kredieten NIET voorzien in het
budoet (2)

Opmaken bestelbon voor
aankopen. leveringen en

aannemingen (=toewijzing) en

kredieten voorzien in het
budget

Act¡e

Ongeacht het bedrag

>5.500 EUR

>1,.500 EUR tot 5.500 EUR

<1.500 EUR

Max. bedrag excl. btw

Bestissing Raad van Bestuur
(tekenen: voorzitter en

directeur) (1)

Bestissi ng directiecomité
(tekenen: voorzitter en

directeur) (1)

Voorzitter en directeur
Directeur

Bevoegde persoon

Aa npass i ng meerjarenpta n 2074-2019
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Boekhoudkundige venrerking

Betalingen

Goedkeuring facturen

Opmaken bestelbon voor
diensten (=toewijzing) en

kredieten NIET voorzien in het
budoet (2X3)

Opmaken bestelbon voor
diensten (=toewijzing) en
kredieten voorzien in het
budget (3)

A[te facturen ongeacht
bedrag

Atte facturen ongeacht
bedraq

N ieuwe diensten (contracten)

Uitvoering bestaande
diensten (contracten)

oneeacht het bedraq

Nieuwe diensten (contracten)

ongeacht het bedrag

Fi nancieeI verantwoordelij ke

FinancieeI verantwoordetij ke

Directeur

Bestissing Raad van Bestuur
(tekenen: voorzitter en

directeur) (1)

Directeur

Bestissi ng directiecomité
(tekenen: voorzitter en

directeur) (1)

(1) Het directiecomité en Raad van Bestuur wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en

di recteur (ha ndtekeni ng).

(2) Dit kan enkel bij dwingende en onvoorziene omstandigheden en ats het geringste uitste[
onbetwistbare schade zou veroorzaken op voorwaarde dat de raad van bestuur deze

uitgaven motiveert. De kredieten moeten in een volgende budgetwijziging atteszins

worden voorzien.

(3) Voorbeetden van diensten: uitvoering contracten voor gas, water en etektriciteit,
abonnementen, verzekeringscontrecten, provinciebetastingen, huurcontracten i.v.m.

fotokopieerapparaten, printers ed, ...

Ontvangsten

Boekhoudkundige venrverki n g

Na de verhuring:
terugbetaling waarborg

Opvol.ging inning factuur

Opma ken uitgaande factuur
(voorschot en afrekening)

Opmaken contract en

gebruiksformutier bij

reserveri ng

Actie

Op basis van een

Formutier/maiI ats in orde is

Via raadptegen rekening

uittrekse[ (Dexiaweb)

Ongeacht het bedrag

Ongeacht het bedrag

Opmerkinq

Fi nancieeI verantwoordelij ke

Directeur: opmaak formutier
FinancieeI verantwoordelijke:
teruqbetaIinq

Directeur
Fi na ncieeI verantwoorde lij ke

Directeur
(tekenen: voorzitter en

directeur) (1)

Periodisch voorteggen aan

het directiecomité

Directeur
(tekenen: voorzitter en

directeur) (L)

Bevoeqde persoon
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Bij verhindering van bevoegde persoon mag votgende persoon tekenen

ln principe steeds eersttoewijzen of bestetbon opmaken, beteatbaarstetling van facturen is de

uitzonàering (ats er geen voorafgaande bon is of toewijzing)

Ondervoozitter Een tid van het directiecomité
Voorzitter Ondervooz
Directeur Financieel ke
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D. Samenstell¡ng beleidsdomeinen

ln Sint-Niktaas wordt votgende bel.eidsindeting in beteidsdomeinen, -velden en -items gebruikt:

1r" niveau voor beleidsdomein, bv. 0 Al.gemene financiering
2d" niveau voor be[eidsveld, bv.0100 Potitieke orgenen

5d" niveau voor beleidsitem bv. 0100/01 Gemeenteraad

Het AGB maakt gebruik van bel.eidsdomein 0 en 3, beteidsvetd 0719 en van beteidsitem 99

3 Cultuur. vriie tiid en onderwiis

07t9 Overige evenementen
07L9/01 Eenmaligeevenementen
07L9/O2 laartijkseevenementen
O7L9/99 Overige van overige evenementen

Aanpassi ng meerjarenpta n 2OL4-20t9
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5. Verbonden entiteiten

Uit omzendbrief BB 20ßn4
"De minimole elementen van de toelichting ziin: [..-]

. een overzicht von de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activo (d.w.z. de entiteiten

waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel von belongen en vorderingen)i

Niet van toepassing op hèt AGB.

6. Fiscaliteit

llit omzendbrief BB 2U3n4
"De minimole elementen van de toelichting ziin: [-..]

. in voorkomend geval, de fiscoliteit : de oanslogvoeten van de APB en OOV per joar van het

meerjorenplon, een vervvijzing noar de plaots von publicatie van de eigen belostingsreglementen, een

overz¡cht von de belostingen woorvon de oanslogvoet zot gewijzigd worden tiidens de looptiid von het

meerjarenplan, een overzicht von de jaorlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven

belost¡ngssoort:

Niet van toepassing op het AGB.

Het AGB heeft enkel verhuurtarieven vastgesteld die opgenomen zijn in het tariefreglement.

7. Financiële schulden

Uit omzendbrief BB 2013M
"De minimole elementen van de toelichting ziin: [.-.]

. een overzicht van de finonciële schulden (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM2)"

ln bijtage kan u het ovezichtvan de financiëte schulden consutteren (schema TM2).

8. Overzicht volgens actienummers

Naast de decretaaI voorziene beteidsrapporten voorzien we, ter informatie aan de raadsleden, ook nog

een rapport waarin de voorziene uitgaven en inkomsten per jaar gegroepeerd worden votgens

actienummer. Dit rapport geeft een inzicht over het satdo per actie (verschiI tussen ontvangsten en

uitgaven) en dus hoeveel er per actie in de werking van het AGB wordt geTnvesteerd.

ln het meerjarenplan wordt ook de evotutie van deze acties gegeven a[ dan niet gekoppetd aan een

i nftatiepercentage.

ln bijtage (A3-formaat) kan u het rapport "Ovezicht volgens actienummer" raadplegen'
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9. Externe commissaris bedrijfsrevisor

Uit gemeentedecreet artikel 243bis, 91
"De controle op de finonciële informotieverstrekking, op de jaarrekening en op de regelmotigheid van de

verrichtingen weer te geven in de jaorrekening van het outonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of
meer commissarissen. Die commissorissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de
gemeenteraod. [...]"

Op 2 mei 2016 werd het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2015 van het AGB

opgemaakt. Dit verstag gaet over de samenvatting van de atgemene rekeningen en de toetichting
hierbij en over de financië[e en niet-financië[e informatieverstrekking binnen de BBC over het boekjaar
2015. Uit dit verslag vloeiden een aantal bijsturingen voort o.a. op het vtak van de opvotging en de

boekingen van de jaartijkse btw-herzieningen. De hieruit voortvloeiende correctieboekingen hebben
geen invloed op de budgettaire boekhouding wet op de algemene boekhouding

Athoewetdeze bijsturingen in mindere mate betrekking hebben op het budgettaire luikwas hettoch
noodzakelijk om het opgestetde budget en meerjarenptan af te toetsen bij de commissaris (vb. i.v.m. de

ontvangst van de btw-herzieningen of over uitgaven die onder de exploitatie of de investeringen
moesten worden opgenomen). Op die manier zit de verwerking van de budgettaire gegevens goed in
functie van de latere verwerking ervan in de jaarrekening.

Zoals reeds eerder vermetd, werd in overteg met de commissaris, het gecumuteerd budgettair resuttaat
van de vorige boekjaren (t.e.m. 2013) opgenomen in de jaarrekening 2014. Dit resultaat wordt ook mee

opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 en wordt zichtbaar in de staat van het financiëte
evenwicht (schema M2).

De commissaris maakt over het meerjarenplan en het budget geen verslag op maar het wordt wel aan

hem bezorgd in functie van de opmaak van de jaarrekening 2017.
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Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport:
Naam bestuur:
NIS-code bestuur:
Adres bestuur:

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
Meerjarenplan / Financiële nota
AGB'T BAU.HUIS
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9100 Sint-Niklaas
2014 - 2019
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Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Jaarrekenlng 2014 Jaarrekening 2015 Budset 2016
Uitgaven Ontvanqsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitqaven Ontvanqsten Saldo

0. Algemene
financiering

3.851 1.003.598 999.747 59.840 96.029 36.189 56.990 205.O20 148.030

Prioritaire
Beleidsdoelstelling

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overiqe 3.851 1.003.598 999.747 59.840 96.029 36.189 56.990 205.020 148.030

Exploitatie

lnvester¡ngen

Andere

3.851

0

0

50.068

33.530

920.000

46.2',17

33.530

920.000

21 .711

0

38.129

96 -029

0

0

74.318

0

-38.129

18.125

0

38.865

103.550

101.470

0

85.425

101.470

-38.865

3. Gultuur, vrije tijd
en onderwiis

1.148.278 196.754 -951.524 236.032 219.892 -16.140 367.'t'14 226.403 -'t40.711.

Prior¡ta¡re
Beleidsdoelstelling

0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige 1.148.278 196.754 -951.524 236.032 2',t9.892 46i44 367.114 226.403 -140 711

Exploitatie

lnvester¡ngen

Andere

226.489

921.789

0

1 96.754

0

0

-29735
-921 789

0

233.103

2.929

0

2 19.892 -13.211

-2929

0

258.822

't08.292

0

226.403

0

0

-32.419

-108.292

0

Totalen: 1.',t52.'t29 1.200.3s1 48.223 295.872 315.922 20.o49 424.104 431.423 7.319

E

A

230.340

92't.789

0

246.821

33.530

920.000

16.481

-888.259

920.000

254.814

2.929

38.129

3'1 5 .922

0

0

61.108

-2s29
-38.129

276.947

't08.292

38.865

329.953

101.470

0

53.006

-6.822

-38.865
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Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
Uitqaven Ontvanosten Saldo Uitgaven Ontvanosten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

0. Algemene
financiering

56.990 101.600 4.610 56.990 101.500 ¿14.510 56.990 101.500 4.510

Prioritaire
Beleidsdoelstelling

0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

Overige 56.990 l0l .600 44.610 56.990 101.500 44.510 56.990 101 .500 44.510

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

17.375

0

39.615

1 01 .600 84.225

0

-39.615

16.610

0

40.380

1 01.500

0

0

84.890

0

-40.380

15.830

0

41.160

1 01 .500

0

0

85.670

0

-41.160

3. Cultuur, vrije tijd
en ondenrijs

266.229 238.057 -28.172 273.167 250.364 -22.804 280.437 263.171 -17.266

Prioritaire
Beleidsdoelstelling

0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie

lnvesteringen

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Over¡ge 266.229 238.057 -28.172 273.167 250.364 -22.804 280.437 263.171 -17 266
Exploitatie

lnvesteringen

Andere

266.229

0

0

238.057

0

0

-28. 1 72

0

0

273. 1 67

0

0

250.364

0

0

-22.804

0

0

280.437 263.1 71

0

0

-1 .266

lotalen: 323.2',t9 339.657 16.438 330.r57 351.864 21.707 337.427 364.671 27.24
E

A

283.604

0

39.615

339.657

0

0

56.053

0

-39.615

289.777

0

40.380

351 .864

0

0

62.087

0

-40.380

296.267

0

41.160

364.671

0

0

68.404

0

-41.160
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Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
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Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport:
Naam bestuur :

NIS-code bestuur:
Adres bestuur:

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Meerjarenplan / Financiële nota
AGB'T BAU.HUIS

irdLaatste vo ummer bud
Rapporteringsperiode :

Grote Markt 1
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Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 . 2018 2019

Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budset Budget

l. Exploitatiebudget(B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

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

2. Overige

ll. lnvesteringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

lll. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1. Aflossing fìnanciële schulden

a. Period¡eke alossingen

b. Niet-periodieke afl oss¡ngen

2. Toegestane len¡ngen

3. Overige transact¡es

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van lnanciële schulden

a. Per¡odieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

lV. Budoettaire resultaat boekiaar (l + ll + lll)

16.481

230.340

246.821

0

0

246.821

.888.259

921.789

33.530

920.000

0

0

0

0

0

0

920.000

920.000

0

0

0

0

48.223

-54.350

-6.127

0

0

0

0

-6.127

6t.108

254.814

315.922

0

0

315.922

-2.929

2.929

0

-38.129

38.129

38 129

38.1 29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.049

-6.127

13.923

0

0

0

0

13.923

53.006

276.947

329.953

0

0

0

329.953

-6.822

108.292

101.470

-38.865

38.865

38.865

38.865

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3r9

13.923

21.242

0

0

0

0

21.242

56.053

283.604

339.657

0

0

0

339.657

0

0

0

-39.6'15

39.615

39.615

39.615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.438

21.241

37.679

0

0

0

0

37.679

62.086

289.777

351 .864

0

0

U

351.864

0

0

0

40.380

40.380

40.380

40.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.706

37.679

59.386

0

0

0

0

59.386

68.404

296.267

364.671

0

0

0

364.671

0

0

0

41.160

41.160

41 .160

41 .160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.24

59.386

86.630

0

0

0

0

86.630

V. Gecumuleerd budqettaire resultaat voriq boekiaar
Vl. Gecumuleerd budqettaire resu Itaat flV + Vì

Bestemde

B

c. andere verri

Vlll Resultaat kasbasis
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Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 20'|-9

Jaarrekening Jaarrekeninq Budget Budset Budqet Budget

Autofinancieringsmarge (l-ll)

l. Financieeldraagvlak(A-B)
A. Exploitatieontvangsten

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

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

ll. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

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

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden
1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

16.481

19.934

246.821

226.887

230.340

3.453

3.453

0

3.453

0

0

0

3.453

3.453

0

22.979

78.864

315.922

237.058

254.814

17.756

17.756

0

55.885

38.129

38 129

0

17.756

17.756

0

14.141

70.031

329.953

259.922

276 947

17.025

17.025

0

55.890

38.865

38.865

0

17.025

17.O25

0

r6.438

72328

339.657

267.329

283.604

16.275

16.275

0

55.890

39.615

39.615

0

16.275

16.275

0

21.706

77.596

351.864

274.267

289.777

15.5'10

15.510

0

55.890

40.380

40.380

0

15.510

15.5'10

0

27.24

83.134

364.671

281.537

296.267

14.730

14.730

0

55.890

41 .160

41.160

0

14.730

14.730

0
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Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport:
Naam bestuur:
NIS-code bestuur:
Adres bestuur:

Overzicht beleidsdoelstell ingen
Toel ichtin g meerjaren plan
AGB'T BAU.HUIS

Rapporteri ngsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Grote Markt 1

9100 Sint-Niklaas
2014 - 2019
201 70001 98



Overzicht beleidsdoelstel I in gen

Sint-Niklaas

NPBDO3.'In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster cultuur, vrije tijd en onderwijs die niet
vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstellingen.

NPBD03. Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid.

2014 2015 2016 2017 20t8

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 230 339,8E€ 246 82137e 254.814,08e 315.921,61e 276 947,00e 329.952,85e 283 604,00e 339.657,00e 289.777,00e 351 863,50€

I 921.788.96e 33 530,00€ 2.92939e 0.00€ 108.291,54e t0r 470.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0,0æ

A 0,00€ 920 000,00€ 38 128,82€ 0,00€ 38 865,00€ 0,00€ 39 615,00€ 0.00€ 40 380,00€ 0.00€

Totaal 1.t52.128,84€ 1.200.351,37€ 295,E72,29e 315.921,6t€ 424.1O3,54e 431.422,85e 323,219,0Oe 339.657,00€ 330.157,00€ 351.E63,50€

2019

Uitgaven Ontvangsten

E 296 267,00e 364 671.00€

I 0,00€ 0,00€

A 41. l 60,00€ 0,00€

Totaal 337.421,0æ 364.671,00€

Dit actieplan omvat alle inkomsten en uitgaven voor de exploitatie van AGB 't Bauhuis. 2017140270

APRO3AGB: 't Bauhuts iteren

2017140037

2016 2017 2018 20192014 2015

X X X X XX
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Ov€rzicht volgens åcti€nummôr

42442
ue vorscnil6nds Ær€n ñ€l meuÞilsr 3n d€ ¿onrspEnglon

6 ¿00 00

lDs vsrsh llênd€ zålen. h€

350 00

I
lOe v€rshillondê ælen. hêt FouÞil6r en de þnnoFrslon 

I
241514288) 12014143545 lvêrhur.n lTooôoôoov

Ooorsk€ning m€ubfån

21

41 619,11

vsrschill€ndê ælen, h€l meubilåi on d€ zonngæn€len

2 200 00

UIIOAVE
hdLt

uFoavE o¡waxorr
rllnlng lodLt

18500 00

6 000 00

350 00

Oê vêrschillênd€ alên, hst moubil6i €n d€ ænn€pånêlen

oltwa¡{ot1
E¡rnlne

s 000.0c

@
7{.C6r,0t

UNOAVE
XREOIET

UITOAVE
ðk nlñC

oxwaÍo81
¡ndLt

o}{Îva¡to3T
rk nlne

3 000 00 4 292

20151 42AU

004 ôôa

681

000
000

2 473,91

68 250 0006 tickot, drank- en vo€dselverkoop orgeniseren 70002001 Vôrkoop drcnk€n
60002004 Doori€kenin0 tickôtvorkoop6an
orgEnisÊlor
60002003 Aankoop mBsltiden

0,00
T 500,00

6 550,00
I 545 00

180 00

6411

1O.ozt¡W

Door€konin0 v€rbruik wstôr

514S38

43564 eneei€vsrbruik b€h€ren

4 567

000

10 500 00

630,00

I 800,00

14 000,00

636,96

7 747,83

151424ø3

3 000,00 2

246
785,00

305,00

574,88

500,00
800,00

2 000,00

1 650,00

8 985.50

1

574,88

805.00

1 462 54
785,00

12 70711 500 00

4 000,00
033000 B€nodiqdheden voor grondsn €ñ

l-t'v'trtt
l5.c6r,aa

5145020 (ôxclusióf de reiniging) I 895,90

mlBla2rtr

2 000,00mstorbal (onderhoud goburen)

Bonodigdhedon voor 0ronden en
rochtsró€ks v€rbruik (ondorhoud

18t11t2016 tunÞassinq m€erjsrônpl8n 201+2019 AGB t B6u-huis (wNrd ù 2e11-2n1s)



510,00

2 652,50

2 000,00

17100 00

48 800,00

000

uftoavÊ
KREDIET

UIÎOAVE
nk nlnC

owffæl
hdLl

oitwat{oll
ñlhnlng

78 09

0,00

0,00

69,90

1 531,56

I 086,82

153,ô9

880

0,00

10 200,00

303,89
1A 298,71

utloavÊ
hdLl

utloavE o¡{wailo81
olonlno lrdLl

orwAiloST
0k nlna

61033100 Pr€slati€s van dord€n voor grond€n en
11

bbl€n a6n d€ sbd Yoor ds algomôn€ 310000 Er€!onen €n vorgosdìn9on nobriss6n,
5 000,00

2 000 00

750,00

500,00

100,00

100,00

4 000,00

2 000 00

1 500,00

100,00

100,00

10 000,00

Eang€an

0,00

1 885,00

724 92

000

d€ bszoldìgrng€n bÞlen sÉn ds slåd voor d€ slgom€ns
5143594

Êsngaân

en de bszoldigingen bþlon aan ds sbd voor dg alg€meng 501300 Ondsrhoud €n hersL€ling technisch
't Båu-huis (kEntoormst€riesl)

€n d6 bszoldioinoon *bl€n aan d€ sÞd voor d6 algem€n€ 61 440100 R€prss€ntâti€- €n rocopli€kostên €n kosten
van t Bau-huis

nodigs m¿lsn¿l€n ¿snkopon, conÙacten met d€rd€n aanga¿n
bezoldigingen bblsn aBn de sþd voor d€ slgem€ns

42øø7
met dorden oang6an

bþl6n â6n do sbd voor d€ Elgom€ns

ãan9âån
b€zoldigingen bbl€n 36n do sbd voor de alg€men€

42447
met d0rden ¿Engâsn

btalen Êan de sbd voor d€ 619oñ€ne
1 141,67

s6ngÊan
ds bezoldigingen bbl€n âan do sbd voor do alg€mon€

435ø7
a¿ngå€n

d€ bezoldigingsn bbl€n å6n d€ sbd voor d€ 6lgom€n3
0600

€ânga6n
d€ b€zoldiging€n &blon a6n do sbd voor d€ ålg€m€no

m€t derd€n eÊng8sn

79 15

10 000,00
6Angaan

on do b€zoldiginggn bþl€n €ên ds sÞd voor de 3l90m€ne

0,00

&lal€n
64000900 Ovorigo rerkingsblastingsn
64000000 Onroer€nd6 voorheffing
64200000 Mind€ilåarde op do rc€lisoti6 v3n

500,00
36 500,00

500 00
s 4&.29

lobal.ctl.

æ0,00

lota¡l

48 800.005145928 Ds subsìdios vån h€t sbdsbestuur aanw€nd€n

D6 hoofdsm sån ni€Gaftrôkb6re bLw en do b6te ean btw-

74050000 Exp oitati€subs di6 slad

22200000 B€butr€ toroinen -

Ovszicht volg€ns aclionummer

18t112016 tunp8ssiru meorjsronplen 2014-2019 AGB't Båu-huis (ünld úrß11_2015)



btw-ontvangsl€n t 9 v do jtrslijkso bM-h€rn€niñg€n ( ber€kend op
båsis v8n €ls v€rh q€bl)
Het l€ningbôdrag Esnrend€n voor d6 fin6nci€ring vån h€t bM-
dossier (hoofdsom+b€lo) (blsidsv€ld 0040 Trsnscties ivm d€
op€nbsre schuld :> EXPLOITATIE)

Ontv6ngst van hst l€ninghdrag op 16kening ven het AGB
PrefÌnanciering door dê stsd vBn de hoofdsom + b€t€ bk on
tôrugbtaling v3n prcfinsnci€ring sBn d6 sbd Oit is eên
bokhoudkundige b€weging zond€r budgotLsio impact

74700900 Ovorigs div€rso opbrongst€n 7 989 39

17330000 Schuld€n s€n kredistinst€lling€n
920 000 00

898 009,89 898 009.8S

000Eobl€n van de slossingen vån ds lêning t b v hoL bM-dossi€r

UITOAVE
la.dhl

ulfoa\,E o¡twat,lo8t
Ellnlne tndLt

ol,lTvNdt
El¡hln!

898 009 8S

0,00

42910000 Andore div€rs€ schuldên uil ni€!
ruilk6nscti€s
42330000 Schuld€n aÉn kredioùnstolling€n
aang€93€n door h€L b€stuur die binnsn h€l jssr

65000000 F nancßle kosten vån leñingen len laste

47 211

3S 128.82

49 063.81

000

000

000

38 130,00

41.e7!,ü

1

uFoavE
KREOIËÌ

urloavE
nk ¡lrt

ol{wa¡t08l
kndLl

ot{lvat¡o31
Flcnln0

TO¡¡l aclla r

201715069

201 5142935

2o15142937

2017150532

2015142q39

000

000 0 0ôl2015142940

000 o ooi

000201 70001 19
201500675
2015000676

n0a

000
000
000

000
000

Nieuwe ¡nv€sloringon n6der ts bpalon

4519

5143624

241 7000165
5000717

0,00 0,00 000

000

000

000

000

-22741.78 225A22

Sectonåle pooÍ€n tussen G¡ote Zaal en Foyer ñet Calé plaatsen 22910007 c€buwen - in uiLvoering

-19 670 00

DefìnlLiov€ oplôv6ring 8-Architocten b€tålen 22910007 Gsbuwen - in uitvooring

22910007 G€buwen - in uitvoering

-7 000,00

22910007 Gebuwen - in uitvoerinq
Vorderingen w€g€ns prefin6nciering

I

20 580,00

19 750 00

19 670 00

0,00

21 520 85

0,00

000

Opmaak bsho€rsp an legionells

Gov€lpl€tsn

Ako€stiekK€inoZ€ålvsrbtersndoorwEndÞkledinqt€pl6stson 22910007c€buwen-inuitvoerng
OphangpunL€n in d€ Kl€in€ 266l plsstsen 22910007 c€buren - in uitvo€nng
Ophångpunten in d€ Grcts Zaal plEÉLs€n 22910007 c€buwen - in uiLvoenno

n de voozrjde van de Foyer ilet Calé ee¡ dooßeenurk plaalsen 22910007 c€buwsn - in ultvosrino

Akoosli€k Grols Zsol verbLorsn door wsndhkl6ding to plsat$n 22910007 G€blwon - in ultvosring
Ako€sLiek Grolo Zaå verbtsrsn door pl8nfondbekleding te
pl6atson 22910007 c€buwen - in uitloering

23500000 lnsÞllBt€s, machinss €n uikustins
Hoogl€werker ssnkoæn bedrjßmalge matenéle vaste adtvâ

23500000 lnsláll6uos, mschinos sn uikusting
Forklft aankopen bedrjbñatige matenële vaste åcliva

22910007 G€buwsn - in urvoêring
22910007 G6buwon - in uitvooring
22910007 G€buwon - rn u[vo€ring
23500000 ln3tellsli€s, mâchinos on !iÍusling
bed¡jßmatige materièle vaste adiva
22910007 Gsbuwen - rn uitvo€ring

90,85

-19 750,00

4 000,00
4 000,00

7 000,00

000

000

000

000

25 000 00
000
000

-4 000,00
-4 000,00

Æ
.2.e2e,$

000
2 929 39

000

000

0,00 e.7to,el

an

Ov€rzichl volgôns Ectienummsr

181112416 Aanptrssing me€rjårenplan 2014-2019 AGB 'l 8au-huis (mßrd ú 2Gr 1.2016)



Ovar¿chl volgans sctianummor

6a ,ô751
ülw¡(¿ll -ja 

^:]-rijl 
!n.tH¡Âß-Jr'(4!,s{4ï*?i/m¡S{ì{a! r":åîfi)'Qr

c?l 7¡Â * 2 929 39

üJP uilg

/ermindard
1ér I 750 93

1ah1no1a Ænpeslino m6ôrjaþnpl6n 201+2019 AGB 't Bau.huis {6nlc ú 2Gr1-r1s)



Ovêrzichl volgens âcti€numm€r

fot.oillv,rÅfot.uflo.t{a
utl0AvE

2 qôô ôô] |
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2015143572
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zUl5l4J5UJ U€ ÛCN€1, drånk- €n VO€dS€lV€rkOOp Ofg6nrs6r€n

20151Á3582 D€ ùck€l, drsn\- €n voeds€lv€rkooo oroEniseren
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I
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18t112016 Aånpåssing meerjår€nplan 201+2019 AGB t Båu-hurs (mrd ú rß11.20rs)



TOf.UfiO,IA
UIIOAVE
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531 00
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1ô7 ôô

107 0c 107 0c

1 3500C 275 0C 1 625 0C

107 0r 107 0(

10 610 00

fo1.ul10.NA 101.ONTV.l{A
AA¡IPAI ÍJPUIÍOAVE MNPAI.ÍJP

4S39 H6t

bezoldigingên bhlen sBn de sbd voor d€ slg€m€ne
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2 550,00

510,00

246,00

b€zoldiging6n bblen a3n de sbd voor d€ ¿lg€mon€

de bzoldi0ing6n bbl€n aan d€ sbd voor d€ algsmene
vån t Bsu-huis 510,00

521,00

ñodig€ m616rial€n aankopon, conhåct€n met derden sangaÉo
ôn d€ bo¿oldiging€n bbl6n 6on d6 sbd voor de algem€no

Bau-huis -27S,OO

600,00

mât€riålon 3ångaan
de b€zoldìOingsn bblon sån d€ sbd voor do alg€msn€

43591
a€n9Ean

de bezoldigingen beþl€n Esn de sbd voor de algêmôn€
105,00

åan9s€¡
d€ bblên aån d€ stEd voor de elgemgn€

400,00
aangåan

dê b€¿oldiging€n bblsn¿6n d6 sþd voor d€ Blgem€ne
1 600,00

156
6Angaan

d6 bezoldioingen bbl€n asn d€ sÞd voor de algomen€
201 105,00

105,00

10 400,00

6angaÊn
bbl6n sÉn dê sbd voor d€ olgomone

Êan€aan
6n do b6zoldigingon bbl€n aan do sbd voor de alg€m€n€

vân L 8åu-huis

de &zoldigingon bbl€n a6n d€ 3bó voor do algemsns

I 00000

500 00
18 730,00

514æ40

lo¡.l.cd.

op

47 400,00 0,00 4745928 0e subsidios vtrn het sbd3b€stuur åÉnwôndon

D€ hooldsom sBn nietssftrckbr€ btw 6n d€ boto 6En btw-

500 0c

44 300.00 4 500 00

I

Ov€rzicht volgons scti€nummsr

18t1112016 ÆnFssing meerjsrenplsn 2014-2019 AGB t BBU-huis (@nld ù 2G11-2015)



20r51 44194

20151441q4

UIIOAVE MI{PAg.TJP AANPAS¡IJP O¡IWANOAÌ AANPAI.TJP AAIIPASMJP

39 615 00 39 615 00

47 480 00 5 220 00

fot utfo.l{a

?015144200

44197 49 063,81 6 98ô.04 56 049

38 865 00 38 865,00Bgþlen vÊn de aflossln0€n v6n d€ 16ning t b v h€t bþ¡ossier

btw-ontvsngsL€n t g v d6 jÊedijks€ bM-h€rziening€n ( b€r€k€nd op
ván ålg v€rh g€bl)

leningb€drag oonw€nden voor d€ finBncìering vsn h€t bM-
dossior (hooldem+b€le) (blsidsvold 0040 lrÉn$ctes ivm d€

schuld:> EXPLOITATIE)

Ontv8nqst vBn het lsningbdEg op r€k€ning van hot AGB
door d€ sbd vån d6 hoofdsom + botâ bM 6¡

t€rughbling vån pr€finâ¡cioring a6n d€ sÞd oit is €on
bowôging zondor budgsLts[€ imFct

101.UÌÌO.NÂ ÎoT,Ol¡Tv.ìtA
UIIOAVÊ AAIIPA'.XJP AAIPÁSXJP ON1VANOIIÎ AA¡IPÀs.TJP AANPAS¡IJP

45934 Eeblsn v€n ds

)0151 42933 00c 000 000

00t 000 000

000 000 000

004 000

19 2 741,7e 2 741,78
000

004 00c

43617 Section€le pooden tussen Grote Zâal en Foyer met Café plaalsen

AkoesLek GroL€ Zsal verbLercn door pl8nfondb€klodrng te
201514S24 pls8t$n

Ni6uw€ invest€íng€n nader t€ bpÊl€n I 750,93

ln de voozrjde van de Foyer mel Calè een doo19eellurk plaatsen

5143625

opl€v€rng B-Archil€cl€n þ6þlon

Grol6 Zaalv6rht6rcn door wandÞkl€ding te pl€at$n

Opmåsk behoersplsn legron€lls

Gêv€lplål€n

HoogLewerker ÉankoFn

lnsþll8li€ vBn brsnddetecùe m€t rookm€ldors in de ælen

Ako€stiok Kloino Zs6l verht€ron door wÊndhkloding t€ plsstsen
Ophsngpunt€n in d€ Kl€in6 Zsål plsstsen
Ophsngpunten in d€ Grote ZaÊl plaats€n

I@E
-6,&1,U

E@
E

0,0(

E@E
It.c6t,0(

101

20ll t¡n.op

Ovêrzicht volgons âcti€nummor

1At11t2016 tunFssing m€orjårenplan 201+2019 AGB t fuu-huis (ú^rd ù rGl1-201s)
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Ov6r¿cht volgens scti6nummar
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AAIIPAS.TJP
TOLt ffo.N^ 101.o1¡1v.M
AAIIPÂS TIJP OI{WA'{OIÍ AANPAS.TJP AAIIPåS TJPulloavÊ

2 5oo ool 2 500 0c

2015142442 2015145000

10lut10.t{a tor.oitw,ita
UIIOAVE MNPAA.TJP AAI{PASTJP ONÎVA}¡OgÍ AÂIIPAS.TJP AAI{PASTJP

De v€rschill€nd€ ¿lon, h6t moubilBi 6n do hnn6psnsl€n

v€rschillsnd€ ælen, hot m6ublaÎ on do zonn€psnêl6n
11 970 0C

7 800 0c 7 800 0c
J6 VofSCñillSnd€ Zålen, n6t meuÞl6r €n de zonnopan€l6n

350 00

201514244) 2015143545
)€ v€r3chillend€ 4l€n, hot msubfsi €n d€ enn€pan€l€n

1139&04

40 500.0c

@
0a,7ee,0f

42AU 4 410,00 4 630,00

20151 42EM

tickel, drank- €n vo€dsolv€rkoop org6nisor€n

00c

I 175 00 8 175 0C aø004

1 062 0C I 062 0C201514S38 20151 43564

2015143563

l€t energiovôrbruik b6h€r€n 1 041,50 1 041,5C

201514S38

2015143638 20T5143603

i€t €n6rg€verbrulk Þ€heren 1 490 0Q

10 615 00

1 490,00

10 615 00 10 830 00 10 430 0a

20151435C4 91000 910 00 930 00 930 0c

2015142443 2015143597 f,ê biidråo€n voor vêrzêksrino6n b€bl€n on dooíÍek€n€n 645 0C

I 655 00 1 655 0C

gobuw ondorhoudon (€xclusi€l dê reinìgin9)

I4æ27 gebuw

t00,00

1514S39 45020

Ov6rzichl volgens scti€nummer

18t1 1 2416 A3næssing m€erjarenpl6n 2014-2019 AGB L 83!-huis (@Grd ù2ßr1-2n15)



10ttol.ulfo.t{a
UIIOAVE

101.Ur16.t{ to1.o1{1v.ra
ul€avE

42447
de bezoldiging€n bbl€n san d6 sbd voor de slgsmon€

åsn9tran

bblsn Ban ds sbd voor de 319€m€ne
å4ry€an

4 200 00 4 200 0c

11

552 00541,00

bszoldisrno€n hblon6an do sbd voor d€ ôlg€m€no
vsn t BÉu-huis

nodig6 m6Lerialen aÊnkopen, conkÊcton met dêrden 3aryaan
6n d6 b€zoldiging6n bbf€n åån d€ sbd voor de algemene

van't Bsu-huìs
mat6ri6l6n aånkopen contåct€n mot dord€n a6ngean

hblen aån d€ sbd voor d6 algomene

530,00

541 00

11

l€ n@rge mglensl€n asnkoFn, conÍacrcn mgt oefo€n aânga€n
en d€ bozoldiging€n bblon sBn de sbd voor d€ slgomens

10q 00 109 0(2015142887 2015143590

2 16004 2 160 00

D€ nodig6 m6leriálôn Eankopsn, contacten met d€rden 6sngEan
sn de b€zoldigingeñ bbl6n 3an d€ sbd voor dô ålg€men€

2 12AOO

274 õ( 1 655 00)õ141424Ã7 20151 435A8

Ds nod19€ måt€nâl6n âånKopen, contraclon m€t dofd€n å6ng€an
ond€ bszoldiglng€n hhlon aan do sÞd voor d6 algsmone
milim vañ l BÊu-huis

1 657 00

0o nodigs mBterialsn osnkop€n, conÍacton mot d6rdon aangaan
Ên d€ b€zoldigingen bbl6n aan d€ sbd voor ds algêmen€
warlinô vÂñ l RÂrLhuìa T 624 0C

111 0a1ôC 0a 109 0c2014142Ã47 20151 435æ

De nodrg€ mats¡alon a6nkopôn, contrscton m€tderd€n ssngaan
en d€ bezoldigingon hblen aan do sþd voor d€ slgem€ne

111 00

D€ nodigê må16riålêñ ÊÊnkopen, confacþn mot d€rd€n sengsân
en ds b€zoldigingon bblôn åan d€ sbd voor do â19€men€
war!iñô vÁñ l RÂrÊhûiq 109 0(

E
l{.6t,fl

1

lohal

de b€zoldiging6n bbl€n ean d€ sbd voor do algemen€

a6ng6an
bôzoldiqino€n bblen ssn de sbd voor d€ slg€mono

1 000 0c1 000 002015143640

500 00

AGB

B€lEsting6n hblen
Bôlastingen bLalgn

g 000.00 14 800.00
20151 39 300,00 9 500 00

ñ¿ 20lll¿ailôal

15145908

D€ subsidies vsn h€t sbdsbo3tuur esnrenden

D€ hoofdsom aEn nielaflr6kbaro blw €n d6 b€te aan bM-

Ov6rzicht volgens acLienumm€r

1Bt11pO16 tunæssinq m6€rj6r€nplsn 2014-2019 AGB t Bau-huis (@6rd ù 2c11_2015)
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btw-onlvÉngsten t g v dsjsÉnijkss bM-horzi€ningon ( b€rskend op
basis v6n 6lq vorh qobl)
Hol leningbodr€g sanw€nd€n voor de finåncierino vÊn hst bLw-

dossiêr (hoofdsoñ+b6t€) (bl€idsvêld 0040 Transecties ivm de
oponbrs schuld => EXPLOITAIIE)

Ontvangst !ån h€t lon ngbdr€g op reksning v€n h€t AGB
Pr€lin€nci€rÌno door de sbd v6n de hoofdsom + botê bþ €n

40 380,00

47 330 00 5 270,00

40 380 00

10t.ut10.¡ra tol.ot{1v.M
UIIOAVE MI{PA!.TJP AAI{PASTIJP ONÍVANOSI AÀ¡IPAI.TJP ÂAI{P¡3TJP

terughbliro v6n pr3lìnårciering ssn de sbd 0t is een
bskhoudkundig€ bowoging zond€r budgstlsh imFct

Belalon v6n do âflossrng€n vEn d€ l€ning t b v h€l btulossi6r

UIÎOAVE AA'IPÄS.XJP AÂ'IPAI TJP OûITVANOI!Î M¡{PÁS.XJP AAI¡PAA TJP

41 160 00 41 160 00

47 330.00 5 270 00

TOI.UÍO.NA

Tobal aola r

201 715069

00c ô04

20151 4299 00(

00c

00c 00(

2015142939

¿015142940 00c

00c 00c 000

¿0170001 19
2015000575
¿015000676

0,0c

Defr nitisv€ oplêv€ing B-Architôctsn b€t6len

Sectionale pooden tussen Grote Zaal en Foyer met Caié plaatsen

Zonnoworing ploêtson

Kl€ine Zsal verbter€n door wandhkled m tê pls€lson

Ìn de voozjde va¡ de Foyer met Calé een doorgeellutk plaatsen

nsbllsti€ vsn brsñddgtgctie m€t rookmoldors in d€ alon

Ni€uwe inv€slsringen nad€r 16 Þpalen

514S24

Opmååk b€h€orsplsn l€gion€lle

Grot6 Záal vêrbtorsn door

Soqtow€rk€r aBnkoæn

Gêv€lplat€n

Ophangpunt€n in d€ Klsin€ ZEsl pl8als€n
Optungpunten in de Grole Zaal plaåtsen

wEtubkl€diE t€ plBstson
plÉnfondb€klsding teAkoestiek Grol€ Zaal vorbtsron door

pl36tsôn

ru E
000 00c

t¡.n.

Ovsr¿cht volgêns åcLienummer

1 8/1 12016 AsnFssing me€!år€nplsn 20142019 AGB 't A8u-huis (úÀrd ú 2c1 r-rors) 11
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Vol0num'¡or VolOnurnrnor
MJP 2018

Ovorzicht volgon3 €ctianumm6r
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Ov€rncht vols€ns aclisnumm€r

2015142AA2 20151Æ000

| 15"/o vår ioi6r€ om76r 2016 €n

sôo 
ur=10% Básisbudo€t2016=

indsxering to€gspåst Op bssis vån rêNening 2014 en

vershillondo ælon, hot m€ubilstr on de ænnopånolon

Oo vorschilleñ6 ælon, het m€ubìlÊf on do zonnopanol€n

h 6 no Fa<i< h"dnal 2ô16 = rÃminõ rakâñlnd ,n15 + \ql^

)o151 42AA? 2015143572

BssE budget 2016 : råming rekôning 2015 a 5%
van 85% 2016 on vols€nde = g€rssmd AVGv€rschill€nd€ alon, h€t msubilai €n d6 zonn€p€n€l€n

D€ tick€L drsnk- en voedslverkoop orgsnrsoren

8€sis buds€l 2016 = raming

20l6la2tâa

2015 + 5% Zio ook

Basis = råming rokenins 2015 + 5ôl. V€rkoop =
asnkoop ' 5% Zis ook uilgav€n op ÉctÌe 2884{8ming 3582

goon to€p6ssing van p€ilågorog€ling6n mot oG6nistor

lnd€r€1ng g€ltk'oFnd mel de slß,n9 vÉn d€ sankoopDqs 70%
? ôô râ."mrali. vrñdå Ã,nL.ôõ

lÑox€ nd mot dô stugrng vâ1 do aañkooppírjs 70elo

2.ooLrocuF snkoop.
lrdere t met d€ slijgiT van d€ Bånkoopprijs. 7O0t

2 00 ¡6cuæ BnkooD

201514S38

201514ffi38

2015143564

20151 43563

H€L €n6rui€verbruik b€h€ren

lñ 2015,nd€x€rinq v3n +30% tenqêvols€ vån v€fråcht€
? OOIõriissliidind Êásis bùdôâl rO16 = râñiñô rêk6ñim 2015

201514S00 16 biidrad6n voôr vê.26ksrind6n b€b!6ñ 6n doorskân€n

2015142883 ¿0151 43598

ìa hiidrnôÃn vôñr vartÂ!âriñ.âñ halÁlañ êñ dMrêkanåñ
voor brsñd 6n ontÞlofinq in gebuwVsrzêk€ring

aan do gobruiker

= afsbnd vsn verhÉsl osze premie zit in de prsmiô
brândv€rzokorino Premie afo€sloten t€n bsho€ve vsn d6

v6n do objôcliov€ €n con[sctuele åÉn3pr€k€lijkhsid
ni6l doorg€r€kond 66n d€ g€bruikor D€ confacLu€l€

a6nspr6k€lijkh€id is hieruit åfg€splilst (zit inbgrsFn in d€

brsndpr€mis fsctuur)
Pr€mie wordt nietdoorgg¡gk€nd €Bn dê 96brurk€r
Pr6mie = voor$hot jssr x+ sfÍ€k€ninsie8r x'1 Pr6miô wordt niet
doorg€rek€nd s¿n do gobruikôr

2014Hâ1 ôaMrM rain¡ôâ^ lây.rr.ial ôn¡arhôud\

€ s ln 2015: v6rschuiving krcdi€l
3639Ráming 5003

201514539 2015145020 Hôt g€buw ondorhoudo¡ (oxclusi€f d€ r€rnEing)

lnflrllc

¡ge Toollchtlng MJP
Volgnuhmer Volghummor
¡ctlo r6mlng Omlchr¡lving ¡cllo

1A/112016 Asnpsssing me€rjsr€nplan 2014-201I AGB I B8u-huis (@^rd ú2ê11.2015) 13



HsL

Ond€rhoudscontract€n ôn h€rst€lling€n m b t g€buw (liff
vuilm6tt6ñ, brsndblussers, ventil6tie voNarmiñg brånddotocliô
slsrminsÞllstis wet€È6rs, coiliUo0esluurd technisch onderhoud
van d6 vôil6rmings- €n luchLÞhand€lingsinstallsti€) ln 2016:

ñ^ñÁriila f i...la.^^a'ilrÂñ.v /1 Ãnô Fl lR\
Ereloon commisssris-bdrils16visr (2 700 EUR) +prov sio voor

201514S01

D6 nodig6 mat€ialen aBnkopon conf€ct6n m€l d€rdon aÊn964¡
Bn do bo¿oldiging€n hbl€nåån d€ stad voordo 619ômone
4êrkiño vån t B8u-hurs

D€ nodrgo m6tonålon aânkop6n, con(acl€n m€loofd€n a€n9ô€n
Bn do bozoldigìngon hblen a6n d€ 3bd voor d6 ôlgomôna

204 .nlvâñd.l dôôdâkêniñô ehsd6 låctis 2882tsmino 5001)
m€ubilsf þn govolgo vBn schodo

rcrkinO + ssnkoop klsrn
(wordt doorgsrekend) Zi€

¿o151 42447

D6 ndig€ m6t€ilalen aânkop€n, contråcteñ m€td€rd€n ê¿ngoan
ên de bezoldiging6n Sblen6án d€ sbd voordo algomone
workino van t Bå!-huis
O€ nodig€ msterisl€n sankopsn, €onkacl€n mel deden sanga¿n

D€
sbd

rek€nin0 2015
ondoñoud erinter, ê Ê Båsis budq€l 2016 =

malêriÉle¡ 6ênkopôn, confscten mot
do

do hblsnsEn dê sEd voor d€ Êlgemene

20151 42A87 201 5143590

D€ nodrg6 mal6rÊlon 66nkopen, contacton môt d€rden aangaan
on d€ b€zoldigingon bbl€n aân de sbd voor de 619€men€

Do nodigô m6t€riålon Ê6nkop€n, contrEcton motd€rdon s6ng€an
€n do b€zoldigingôn hbl€n san d€ sbd voor do algom€ne
warkiñd vañ'l RÂrÊh0ìq

)€ nodrg€ mâleral€n aankopon, conkåct€n mot dord€¡ s6nga6n
rnd€ bozoldigingen bblen 6Én do sþd voor d€ 6lgem€ne

lntohst voordordon, ond€rhoudscontrsct s€rvor m!ziokinsLallÂLie

20151429ø7 20151 43588
fo nodigo mEL€ilalen a€nkop€n, contÊcten met d€rden 3ang€sn

200

201 51435a6
3n de bszoldiging€n bbl6n a6n d€ ståd voor do Elgsm€ne
r6rkino vân t Båu-hui3

)€ ndig€ msteriãlen ssnkop€n, conhacten met derden 3sngtr8n
3n d€ bozoldigingen bþlsn E€n ds sÞd voor de slgemen€

2002015142441
Ds nod go målôriál6n Ê6nkopon, conrÊcton m€l d€fden 3angsån
Bn ds bezoldiging6n bbl6n aon d€ sbd voor d6 6lg6mon€
dârkinô !ãñ l Baú-huis
D€ nodrgs mBlen€l€n aEnkopôn, contacþn mst dêfoon aang6ân
sn ds b€zoldiging6ñ bblen åån d€ sbd voor de Él9em€n€

20ô20151 42887 2015000756

lôb¡l.cd. n.. 20í6l ¡li¿lo7

Evenlu€lo btw-h6zieningsn
t€n gêvoloe vsn losp€ssing
våùôudind$êlal û6ñindì

voof nßl€nrokÞårô þtw uûl€ar x-1

voodopiq t o v d€liniti€l ál9om€en
?01514500A

2014

€ s Þlsstingen ln h€t þ3r dst er winsl wordl g€m6akt, æl €r €on
voor ds V€n 8ol ñooten wordsn voorzi€nl

bLElen

f,e bankkost€n betålen ên de credr¡¡teresten op de Ínanctél€
000 ¡åsls budo6t 2015 6n voloêtus = ramino rckenino 2014,o1514ß41

¿W
2015145908

45928 Do subsidiss vån hot sbdsb€stuur esnwond€n

D6 hôoldsom Êån niêlsftr€kbsrs btw en d€ b€t€ 36n btw-

tr 20lEl4JC¡tl

0it is ds sluilpost våñ h€t moerjsr€nplan

2014i d€ niel8ftrckbars btw wordt g$clivosrd €n wordt dus

201

?âmlno .ctio

lntlatlc

.ge Toellchllng MJP

Ov€rzicht volgonË acLl€nummor
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Ovêr¿chl volgåns åct¡6nummêr

201514197

201514194

,o1a1u1*

201514200

!chuld

Telk€ns h€rziening vanjasr r1 (vb, ¡n 2015 rcrdt 2014 h€r¿en)

vân dê âlosingcn vandc loning Lb v ht bMaosior

Ontoâmltven h6t lênlmHråg op rgkcniæ !ân hotAGB
doordâ sbd vån da h@fdsom + bo6tê bMen

t.rugbbliry van Fefinorc¡orim a6n d€ sbd, Dlt is€6n
bwogim ænd6r budgetbko imFct

bM{ntvaqsten I g v deþ3lijklo bM-h.r¿oniry€n ( bruk€nd op

l€ninoMmg aanmdan vær da fìnarcioring van hot bM-
von ¿19 vorh g.bl)

dosier

vorhoud¡m4€bl:
in 2014.

L.ning op 20j.6r mct conel¡dot¡o op 21110/2014: 8S8 00e,89
(btu) +18500 (ov) + 3 490,11 (6kotujm) = 920 000 EUR

Nict tudg.&irê v6richting

K€plbobnossing @r loniry op 20 ¡sar t,b,v 920 000 EUR
Conælidotlo op 2ll102014
lnlerostvær l€niro op 20jear t b v. 920.000 EUR o.b.v rentêvoot

2017150€g

,o1s142e33

2017150532

20r51 4295
20151 4293
2015142937

R6m¡m pl.fondhklcdim = 40 000 EUR Nq niot vær¿on an

10151ôrÞ41

n1514942

201500675
201500æ76

¿01 7000120
¿017000121

201 5142885IroË¡ñffi

-
f.ù,¡tüi

invcstoimðn rud6r to b€palon

tudg.t2014 (d6lìn¡tiovo oplovorim ok)

wådbkl6d¡ne G.ot. 26ål = 40 000 EUR Næ niel

Opmasl bhsßplânl69ioßll6

plaât$n

S€dional€ pood€n turscn Grot6 Zoål sn Foyer mat Calé plaatscn

oplêv6ring ÈÀchitectsn hblên

Kl.in. Zealvsrbt.rên dærwadbklding tê plækn

Akoolti€k Gþb Z€al v€rbter.n door plånfondbrkl€diry þ
Grcb Z6el vêrbtoren door wrdbkld¡ng tc pl6aþn

nâer 2016
volg€ß budget ven do lbd Ov.rdracht niet

Enk.lc Gl.ktrlc¡tc¡tsånF!!iæ6n t b v brondalarm Vorr€keni4
op budg.t2014 (tæwûlne .n uivorim rcrk in 2014)

Hoqlawcrkêr åånkoFn

Forklifl osnkoFn

ingon uil 2014 nssr 2015 kan F! in €€n
I fnó retening 2015 sbd - l€n vroêgst€

- Wordt niot uitgoværd
- lnvôst9r¡ng n¡êt mâ6r mduk.lÙk
- lnv6!to.in9 ni.t meer rcodakdijk

Vor€k€ning op budget 2014 (tæwljrm €n uitvoeriry wêrk in
- 20141

Gêvelplatgn
Agcmne æt vær nsdor to bepslgn invelt6ringân Dærghuif v€n
d€ inv€stêrjngôn uit2014 M¿r2015 krn Fs in rcn
budg€tuijzig¡ng 2015 AGB (nå rGkcning 2015 lbd -t€n vroegste
juni 2015) ln 2015: e 750,93 EUR mid.r uitg.v.n aån
involbilmon in functi€ vsn Fsiti€fraslbÊt op k66bas¡s €n

Ophongpnton in d. Kle¡re Zc6l plaEkn
Ophångpunton in da Grotê Zôel plaotr.n.

ln de voozl]dé wn dê FoFr m€t CeÉ aan doorgccfuik plåatscn

Vot0numrnor volgnuhrnor

14t11t2016 AsnFssiE mêêrjâr.nplån 201+2010 AGB 't fuu-huis (ydd ú 2er1-æ15)
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