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Leeswijzer 
 
Geachte voorzitter, 
Geacht raadslid, 
 
Voor de eerste keer ligt voor u het beleidsdocument ‘opvolgingsrapportering’. Dit document dat werd ingevoerd 
in de vernieuwde BBC, wil een stand van zaken geven van de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025. 
 
De opvolgingsrapportering bevat wettelijk een aantal zaken: 

1. Een stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan. U leest in tekstvorm bijvoorbeeld 
over de maatregelen die reeds werden genomen, acties die werden uitgevoerd, of redenen waarom 
bepaalde zaken nog niet werden opgestart. 

2. Een overzicht van de uitgaven en ontvangsten die waren geraamd in het meerjarenplan, en de 
werkelijke realisatie op 30/6. Dit wordt gepresenteerd in de vorm van schema’s J1 en T2 die u ook kent 
uit de jaarrekening. 

3. De wijzigingen aan de assumpties die werden gekozen bij de opmaak van het meerjarenplan, in het 
geval die er zijn. 

4. De wijzigingen in de financiële risico’s, in het geval die er zijn. 
 
Wij voegen hier graag nog enkele niet verplichte elementen aan toe, ter verduidelijking of ter informatie: 

5. Een overzicht van het prioritaire beleid, zoals dat ook te vinden is in het meerjarenplan of te allen tijde 
kan worden opgevraagd bij de financieel directeur. 

6. Een overzicht van de uitgevoerde verschuivingen van budgetten, zonder financiële impact op het 
meerjarenplan (nuloperaties). 

 
De inhoudelijke rapportering is tot stand gekomen op basis van input van de betrokken diensten. Aan de hand 
van de projectfiches, een instrument dat ook gebruikt wordt in het kader van de organisatiebeheersing, is deze 
rapportering opgesteld. Op die manier beschikt u over alle relevante informatie over de prioritaire acties. 
 
De cijfers geven de situatie in de boekhouding weer op 30/6 van het lopende jaar. Rekening houdend met de 
‘normale’ verwerkingstijd van facturatie en boekingen, kan u ervan uitgaan dat de cijfers ongeveer de eerste 5 
maanden van het jaar representeren.  
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Beleidsevaluatie 
De beleidsevaluatie geeft een stand van zaken weer van de prioritaire acties op 30/6. Ze is gebaseerd op en te 
vergelijken met de strategische nota uit het meerjarenplan. 
Voor elke prioritaire doelstelling, actieplan of actie vindt u eerst de toelichting van de doelstelling, actieplan of 
actie zelf. Nadien volgt de zogeheten ‘evaluatie’ of stand van zaken. Tot slot vindt u de gerealiseerde kredieten 
ten opzichte van de initiële kredieten van 2020. Er zijn geen verschillen tussen eindkredieten en initiële 
kredieten omdat er nog geen aanpassing van het meerjarenplan plaatsvond voor 30/6. 
 
U zal op verschillende plaatsen als evaluatie lezen ‘nog niet van toepassing’. Immers, niet alle acties van het 
meerjarenplan dat 6 jaren omvat, zijn onmiddellijk gepland in 2020. 
 

Beleidsevaluatie     

      

2020     
Journaalnummers: 11604 / EK 7878 IK 7176     

      
Gemeente en OCMW Brecht (0207.500.321) Algemeen directeur: Annemie Marnef 

Gemeentepark  1, 2960 Brecht Financieel directeur: Joni Terreur 

 
Prioritaire beleidsdoelstelling: D000001 

De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.  

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

Toelichting: De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap. 
Burgers, verenigingen en ondernemers worden aangespoord samen met de 
gemeente hun verantwoordelijkheid in de wijk op te nemen. 
Een melding of klacht moet binnen een zo kort mogelijke tijd worden opgevolgd 
en behandeld. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 
In het kader van deze doelstelling is ook het klachtenmanagement verder op 
punt gesteld. Er wordt nu periodiek gerapporteerd aan MAT, CBS en GR over de 
klachten. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 44.913 155.700 155.700 

Ontvangsten 1.500 5.000 5.000 

Saldo -43.413 -150.700 -150.700 
Investeringen    

Financiering    

Prioritair actieplan: AP000001 

Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij 
deze trajecten worden opgestart. 

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

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties 

Prioritaire actie: A000001 

We organiseren participatietrajecten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Burgers worden actief betrokken bij de uitvoering van het beleid. 
Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming 
opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden 
opgestart. 
Ruimtelijke plannen worden opgemaakt in samenspraak met de 
omgeving. Projecten met impact op het openbaar domein, zoals weg- 
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en rioleringswerkzaamheden, evolueren van het bestaande 
informatietraject naar een participatietraject, waar omwonenden 
vroeg in de besluitvorming worden betrokken. Bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling op domein De Merel, voor de centrumontwikkeling in 
Sint-Lenaarts, voor de nieuwe site van de gemeentelijke school… 
worden bewoners en stakeholders tijdig betrokken. We onderzoeken 
of we kunnen werken met een digitaal participatieplatform en digitale 
meldingskanalen. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: De opstart van het project rond 
participatietrajecten is gebeurd. Dit project valt uiteen in verschillende 
stappen die al dan niet aan elkaar gelinkt zijn. Onderdelen van het 
project zijn: het schrijven van een participatieleidraad, een draaiboek 
maken voor de trap 'informeren' en de trap 'raadplegen', een tool 
zoeken die past binnen de participatieleidraad en implementatie 
ervan, projecten bepalen waarvoor participatie wordt toegepast en de 
timing daarvoor bepalen,... Voor sommige participatietrajecten kan 
het gewenst zijn om externe begeleiding in te schakelen, hiervoor 
wordt gekeken of we een raamovereenkomst kunnen opmaken. 
Momenteel wordt gedacht aan participatietrajecten (de vorm van de 
participatie moet nog bepaald worden) voor volgende projecten: De 
Merel, Parkcampus, Welzijnscampus, Doortocht Brecht, basisschool 
De Sleutelbloem, Centrumontwikkeling in Sint-Lenaarts, 
informatiemomenten bij weg- en rioleringswerken, RUP's, Bib 2030. 

Totaal niet-prioritaire actieplannen: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    
Uitgaven 44.913 130.700 130.700 
Ontvangsten 1.500 5.000 5.000 
Saldo -43.413 -125.700 -125.700 

Investeringen    

Financiering    

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002 

Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is een van de kerntaken 
van de overheid. De vertaalslag naar een echte veiligheidscultuur is ook op 
lokaal niveau een noodzaak. Veiligheid is geen zaak van politie en justitie alleen. 
Het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. 
De inwoners van Brecht zijn een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit 
en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. 
De gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op preventie van 
criminaliteit en overlast. We maken werk van een nieuw mobiliteitsplan, samen 
met alle actoren. 
Onze gemeente heeft een groen karakter en heel wat natuurgebieden en parken 
waar we trots op mogen zijn. Dit groene karakter moet bewaard blijven, terwijl 
het ook als toeristische troef uitgespeeld kan worden. 
Samen met de Brechtenaar willen we werken aan het verkleinen van de 
afvalberg, vanuit het principe dat de vervuiler betaalt. 
Als gemeente streven we naar een duurzaam, maar realistisch milieubeleid. 
De aandacht voor het welzijn van dieren wordt – gelukkig – steeds belangrijker. 
Als gemeente willen we hierin ook een rol spelen. 
We voeren een duidelijk en daadkrachtig beleid rond ruimtelijke ordening, dat de 
identiteit van onze gemeente en haar dorpskernen respecteert. We werken voor 
de toekomst aan een duidelijke, doordachte vernieuwde ruimtelijke 
structuurvisie. We gaan voor maatwerk, maar niet voor willekeur. De ruimte die 
er is, moet slim ingezet worden. Zo kunnen we gaan voor een sterke winkelkern, 
aangename woonomgevingen en voldoende ruimte om in te spelen, te sporten, 
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te leven. 
We maken actief werk van een divers en betaalbaar woonaanbod. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 3.449.106 8.201.474 8.201.474 

Ontvangsten 435.848 2.035.887 2.035.887 

Saldo -3.013.258 -6.165.587 -6.165.587 
Investeringen    

Uitgaven 170.986 4.729.310 4.729.310 

Ontvangsten 39.017 75.000 75.000 

Saldo -131.970 -4.654.310 -4.654.310 
Financiering    

Prioritair actieplan: AP000003 

Brecht waarborgt de veiligheid van de inwoners en zet in op preventie en handhaving. Brecht ziet 
veiligheid als een collectieve verantwoordelijkheid. 

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

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 1.961.617 3.964.776 3.964.776 

Ontvangsten 25.459 126.909 126.909 

Saldo -1.936.159 -3.837.867 -3.837.867 
Investeringen    

Uitgaven 0 309.291 309.291 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo 0 -309.291 -309.291 
Financiering    

 

Prioritaire actie: A000003 

We willen samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.  

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

Toelichting: Onbegrip tussen buren leidt regelmatig tot hoogoplopende 
burenruzies die dan aanleiding geven tot meldingen van overlast, 
pesterijen enzovoort. Dit is uiteraard een aanslag op het aangename 
geburengevoel in de hele buurt. Daarom willen wij samen met 
vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Er is een oproep gebeurd bij de bevolking naar 
vrijwilligers die zich willen inzetten voor burenbemiddeling. Het is de 
bedoeling deze mensen op te leiden en te begeleiden zodat ze 
nadien aan de slag kunnen. 

Prioritaire actie: A000004 

We werken een handhavingsprogramma uit. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Handhaving wil zeggen dat de gemeente de regels die ze oplegt, 
bijvoorbeeld via vergunningen, controleert. Dit heeft impact op o.a. 
ruimtelijke ordening en milieu. Dit zijn thema’s die vele mensen 
aanbelangen. De gemeente stelt via een op te stellen 
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handhavingsprogramma een prioriteitenlijst op. De gemeente gaat 
bovendien over tot de aanwerving van een handhavingsambtenaar. 

Toelichting evaluatie: Nog niet van toepassing (later gepland): Het is de bedoeling om 
tegen eind 2021 een uitgewerkt handhavingsprogramma te 
presenteren. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 0 25.000 25.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo 0 -25.000 -25.000 
Investeringen    

Financiering    

Totaal niet-prioritaire acties: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 1.961.617 3.939.776 3.939.776 

Ontvangsten 25.459 126.909 126.909 

Saldo -1.936.159 -3.812.867 -3.812.867 
Investeringen    

  Uitgaven 0 309.291 309.291 

  Ontvangsten 0 0 0 

  Saldo 0 -309.291 -309.291 

Financiering    

Prioritair actieplan: AP000004 

Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi. 

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

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 
De goedkeuring van het bestek voor de werken aan de Ringlaan is 
gepland voor oktober 2020. Studiebureau Schillebeeckx is aangesteld eind 
april en bereidt het dossier momenteel voor. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 0 70.000 70.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo 0 -70.000 -70.000 
Investeringen    

Uitgaven 644 715.000 715.000 

Ontvangsten 39.017 75.000 75.000 

Saldo 38.372 -640.000 -640.000 
Financiering    

Prioritaire actie: A000006 

De netwerken van alle vervoersmodi worden goed uitgebouwd en de mobiliteitsknopen worden uitgerust tot 
slimme overstappunten. 

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

Toelichting: We maken werk van een nieuw mobiliteitsplan, samen met alle 
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actoren. Een gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw 
van het mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente bevoegd is. Het 
brengt de mobiliteitsnoden in onze gemeente in kaart en biedt 
gerichte oplossingen. Dit mobiliteitsplan belicht de prioriteiten voor 
onze verschillende deelgemeenten. Het doel van dit mobiliteitsplan is 
om onze gemeente te verbeteren op het vlak van doorstroming, 
verkeersveiligheid, parkeren, de staat van voet- en fietspaden en 
wegen, het openbaar vervoer enzovoort. Bij de opmaak van dit 
mobiliteitsplan worden onze inwoners bevraagd. 
De knooppunten en overstappunten worden goed uitgebouwd en 
uitgerust tot slimme schakels of ‘mobi-punten’. Het treinstation, de 
park-and-ride, grote bushaltes zoals Sluis 5, Sint-Job kruispunt, 
Andrélaan, enz. … worden voorzien van voldoende fietsenstallingen 
(ook voor elektrische fietsen), schuilhuisjes, parkeerplaatsen, 
laadpunten voor fiets en auto, sanitair en eventueel andere functies 
zoals winkels en horeca. Hier kan je vlot wisselen tussen bus, fiets, 
trein, auto, deel-auto, taxi, deelfiets… 

Toelichting evaluatie: Bezig, maar met aandachtspunten: Deze actie omvat 
verschillende zaken zoals het aanpakken van kruispunten, 
mobipunten, vervoer op maat,... Het mobiliteitsplan op zich zal 
omwille van de Covid-19 crisis (andere prioriteiten van onze huidige 
mobiliteitsambtenaar die eveneens veiligheidscoördinator is) en het 
voorlopig niet vinden van een mobiliteitsambtenaar niet meer in 2020 
worden opgemaakt. De gemeente is wel vertegenwoordigd in de 
Vervoerregio Antwerpen en werkt daar intensief mee aan het 
Routeplan 2030 waarbinnen het gemeentelijk mobiliteitsplan zal 
kaderen. 

Prioritaire actie: A000007 

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Samen met de politie en scholen maakt de gemeente prioriteit van 
veilige schoolomgevingen, zodat zoveel mogelijk kinderen op een 
veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen gaan. Een 
eerste instrument zijn bijvoorbeeld nieuwe schoolroutekaarten die de 
veiligste route toont voor voetgangers en fietsers. Waar mogelijk 
leggen we ‘rode lopers’, dit zijn fietsstraten waar fietsers voorrang 
hebben op auto’s. Ten tweede richten we schoolstraten in: in een 
tijdspanne rond het begin en einde van de schooldag, is de straat 
enkel te voet of met de fiets toegankelijk. Schoolomgevingen worden 
duidelijk gemarkeerd. Een zone-30-bord, symbolen en specifieke 
borden, geven goed aan dat je een school nadert. Samen met 
scholen, ouders en politie, zoeken we actief naar gemachtigd 
opzichters voor alle scholen en leiden we deze op. 

 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: De subsidie voor werken aan veilige 
schoolomgevingen werd aanvaard en ingezet voor werken aan de 
Kerkstraat in Sint-Lenaarts (aanleg park en ride zone). De werken zijn 
uitgevoerd door Adams en Fluvius. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 0 8.000 8.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo 0 -8.000 -8.000 
Investeringen    

Uitgaven 644 380.000 380.000 

Ontvangsten 39.017 75.000 75.000 
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Saldo 38.372 -305.000 -305.000 
Financiering    

Totaal niet-prioritaire acties: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 0 12.000 12.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo 0 -12.000 -12.000 
Investeringen    

Uitgaven 0 290.000 290.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo 0 -290.000 -290.000 
Financiering    

Prioritair actieplan: AP000005 

Brecht zet in op het groene karakter van de gemeente en degelijk onderhoud ervan. Van 01/01/2020 tot 

31/12/2025 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 242.107 1.313.500 1.313.500 

Ontvangsten 26.029 94.800 94.800 

Saldo -216.078 -1.218.700 -1.218.700 
Investeringen    

Uitgaven 7.234 490.000 490.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -7.234 -490.000 -490.000 
Financiering    

Prioritaire actie: A000012 

Het onderhoud van wegen, kerkhoven, ed. zal meer op basis van beschrijvende opdrachten verlopen waarbij een 
functioneel en transparant beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt. 

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

Toelichting: Een beeldkwaliteitsplan kan je omschrijven als de richtlijnen die je wil 
vaststellen over het uitzicht van onze gemeente. Zo kan een 
aannemer die bijvoorbeeld instaat voor het onderhoud van de 
begraafplaatsen van de gemeente, opgelegd krijgen wat voor ons de 
minimale normen zijn die gerespecteerd moeten worden. Hij ontvangt 
een duidelijk kader met voorwaarden die voor ons gelden om te 
kunnen spreken van een goede onderhouden begraafplaats. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: De bedoeling van deze actie is de opmaak van 
een beeldkwaliteitsplan voor uitvoering van de werken aan ons 
openbaar domein. Op die manier creëren we transparante 
verwachtingen van de aannemers en de interne diensten. Er werden 
reeds verschillende bestekken beschrijvend opgemaakt en gegund 
(onkruidbestrijding dorpskernen, begraafplaatsen, WZC, bermen, 
Pidpa-grachten). Momenteel worden foto's van de werken gemaakt 
ter voorbereiding van het beeldkwaliteitsplan, dat in de loop van 2021 
afgewerkt wordt. De volgende bestekken kunnen dan op basis van 
het beeldkwaliteitsplan worden opgemaakt. 
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Totaal niet-prioritaire acties: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 242.107 1.313.500 1.313.500 

Ontvangsten 26.029 94.800 94.800 

Saldo -216.078 -1.218.700 -1.218.700 
Investeringen    

Uitgaven 7.234 490.000 490.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -7.234 -490.000 -490.000 
Financiering    

Prioritair actieplan: AP000006 

Brecht focust op een hedendaags patrimonium. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 
In het kader van deze doelstelling wordt ook een intern planningssysteem 
ingevoerd. Hiervoor werden verschillende voorbeelden bekeken in andere 
gemeenten. Het is de bedoeling voor het einde van 2020 tot een aankoop 
over te gaan, zodat het systeem kan worden geïmplementeerd. 
De werken aan de luifels op de begraafplaats van Sint-Job zijn bezig. De 
luifels in Overbroek worden later dit jaar aangepakt. 
In de sporthal De Ring worden bestekken opgemaakt voor werken aan de 
brandveiligheid (alarm, nooddeuren, noodverlichting). Verdere uitvoering is 
in 2020 gepland. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Investeringen    

Uitgaven 146.524 2.706.686 2.706.686 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -146.524 -2.706.686 -2.706.686 
Financiering    

Prioritaire actie: A000014 

We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Een nieuw gebouw voor de technische diensten wordt gerealiseerd 
op de industriezone Klein Veerle. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: De bouwvergunning is ingediend eind april. 
Architect Bierwerts is bezig met de uitvoeringsplannen, lastenboek en 
meetstaat. De bedoeling is om in oktober het uitvoeringsdossier voor 
te leggen aan de gemeenteraad en aan de raad van bestuur van 
Igean. 

Prioritaire actie: A000015 

We realiseren een nieuw gemeentehuis. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Er wordt verder gewerkt aan het dossier renovatie/uitbreiding van het 
gemeentehuis, afhankelijk van de planologische context. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Sinds eind 2019 was een nieuw aangesteld 
studiebureau bezig met de projectie van de ruimtebepaling op het 
RUP. Hieruit voortvloeiend heeft het college beslist om het nieuwe 
gemeentehuis te construeren als een uitbreiding op en renovatie van 
het huidige gemeenschapscentrum. In de zomer wordt de 
projectdefinitie opnieuw bekeken door de administratie. De volgende 
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stap is het aanstellen van een architect en opmaak van een bestek en 
een voorontwerp in functie van de aanvraag van 
omgevingsvergunning. 

Totaal niet-prioritaire acties: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Investeringen    

Uitgaven 146.524 2.206.686 2.206.686 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -146.524 -2.206.686 -2.206.686 
Financiering    

Prioritair actieplan: AP000007 

Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, met aandacht voor 
de eigen identiteit van de gemeente. 

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

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 8.691 21.500 21.500 

Ontvangsten 3.875 50.000 50.000 

Saldo -4.816 28.500 28.500 
Investeringen    

Uitgaven 0 193.333 193.333 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo 0 -193.333 -193.333 
Financiering    

Prioritaire actie: A000042 

We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte en vernieuwde ruimtelijke structuurvisie. Van 

01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: We voeren een duidelijk en daadkrachtig beleid rond ruimtelijke 
ordening, dat de identiteit van onze gemeente en haar dorpskernen 
respecteert. We werken voor de toekomst aan een duidelijke, 
doordachte vernieuwde ruimtelijke structuurvisie. We gaan voor 
maatwerk, maar niet voor willekeur. De ruimte die er is, moet slim 
ingezet worden. Zo kunnen we gaan voor een sterke winkelkern, 
aangename woonomgevingen en voldoende ruimte om in te spelen, 
te sporten, te leven. 

Toelichting evaluatie: Nog niet van toepassing (later gepland): Nieuwe ruimtelijke 
uitvoeringsplannen worden opgestart. Ook is de visiebepaling 
omtrent de gemeentelijke bouwcode intern opgestart. Hiervoor zal 
kortelings een studiebureau aangesteld worden. Ook wordt 
meegewerkt en input geleverd aan het ruimtelijk beleidsplan 
provincie Antwerpen. 

Totaal niet-prioritaire acties: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    
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Uitgaven 8.691 21.500 21.500 

Ontvangsten 3.875 50.000 50.000 

Saldo -4.816 28.500 28.500 
Investeringen    

  Uitgaven 0 193.333 193.333 

  Ontvangsten 0 0 0 

  Saldo 0 -193.333 -193.333 

Financiering    

Prioritair actieplan: AP000008 

Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en waarbij plaats is 
voor nieuwe woonvormen. 

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

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

1.1.  

Prioritaire actie: A000044 

In samenwerking met alle betrokken partners wordt het BSO voor sociale huurwoningen bereikt.  

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

Toelichting: Het eerder vastgelegde BSO (Bindend Sociaal Objectief) in onze 
gemeente willen we effectief realiseren. Het BSO is de rechtsplicht 
voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen voor bijkomende 
sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te 
behalen. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Via het lokaal woonoverleg worden de lopende 
projecten opgevolgd. 

Prioritaire actie: A000045 

In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij wordt een bescheiden woonproject bewerkstelligd. 

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

Toelichting: We zetten in op 1 of meerdere bescheiden woonprojecten in 
samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, waar 
mensen die net te veel verdienen voor het sociale huurstelsel een 
duwtje in de rug kunnen krijgen. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Via het lokaal woonoverleg wordt deze actie 
opgevolgd. In de zomer van 2020 wordt overleg ingepland met Arro 
over een mogelijk project aan de Kempendreef. 

Totaal niet-prioritaire acties: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 0 0 0 

Ontvangsten 24.053 225.000 225.000 

Saldo 24.053 225.000 225.000 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 0 0 0 

Ontvangsten 24.053 225.000 225.000 

Saldo 24.053 225.000 225.000 
Investeringen    

Financiering    
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Investeringen    

Financiering    

Totaal niet-prioritaire actieplannen: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 1.236.691 2.831.698 2.831.698 

Ontvangsten 356.432 1.539.178 1.539.178 

Saldo -880.259 -1.292.520 -1.292.520 
Investeringen    

Uitgaven 16.583 315.000 315.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -16.583 -315.000 -315.000 
Financiering    

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003 

We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd in kwalitatief onderwijs. 

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

Toelichting: Ons land heeft niet de beschikking over natuurlijke grondstoffen, maar moet het 
hebben van de opleiding en de vorming van jonge mensen. Investeren in 
onderwijs is dan ook pure noodzaak en loont hoe dan ook. Ondernemers en 
handelaars vormen de motor van de lokale economie. Zij zorgen voor een ruim 
aanbod aan goederen en diensten in de gemeente. Tevens zijn zij een 
belangrijke factor in de lokale tewerkstelling. Met de huidige mobiliteitsproblemen 
moet meer worden ingezet op het stimuleren van werken in eigen gemeente of 
regio. 
Hoewel het natuurlijk in de eerste plaats de handelaars en de ondernemers zijn 
die het initiatief moeten nemen, is het de taak van de gemeente om dit initiatief 
zoveel mogelijk te stimuleren. Dit kan door het creëren van een 
ondernemersvriendelijk klimaat in de gemeente. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 160.618 2.240.690 2.240.690 

Ontvangsten 396.160 2.279.102 2.279.102 

Saldo 235.543 38.412 38.412 
Investeringen    

Uitgaven 40.472 89.906 89.906 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -40.472 -89.906 -89.906 
Financiering    

Prioritair actieplan: AP000010 

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 133.078 2.093.985 2.093.985 

Ontvangsten 388.433 1.971.732 1.971.732 
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Saldo 255.355 -122.253 -122.253 
Investeringen    

Uitgaven 26.354 82.406 82.406 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -26.354 -82.406 -82.406 
Financiering    

Prioritaire actie: A000048 

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Aan de Van Pulstraat zal de nieuwe gemeentelijke basisschool 
gebouwd worden, waarbij er ruimte gelaten wordt om hier op termijn 
een “onderwijscampus” te realiseren met gedeeld en gemengd 
gebruik van schoolinfrastructuur; zo nodig, volgt er hier een ruimtelijk 
planningsinitiatief. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: De selectieleidraad voor de cluster waartoe Brecht 
behoort is gepubliceerd. Momenteel wordt het gunningsdossier intern 
bij Vespa verder opgemaakt en zal in het najaar de selectie van de 
teams kunnen plaatsvinden. 
Voor Brecht werd wel een eerste aanzet tot masterplan voor de nieuwe 
schoolsite opgemaakt. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Investeringen    

Uitgaven 25.856 52.000 52.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -25.856 -52.000 -52.000 
Financiering    

Totaal niet-prioritaire acties: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 133.078 2.093.985 2.093.985 

Ontvangsten 388.433 1.971.732 1.971.732 

Saldo 255.355 -122.253 -122.253 
Investeringen    

Uitgaven 498 30.406 30.406 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -498 -30.406 -30.406 
Financiering    

Prioritair actieplan: AP000011 

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

Prioritaire actie: A000052 

Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Het centraal ondernemersloket waar bedrijven, landbouwers en 
zelfstandigen terecht kunnen voor alle gemeentelijke informatie 
(regelgeving, vergunningen en dergelijke) willen we efficiënter 
uitbouwen en hierover willen we communiceren. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema 
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Prioritaire actie: A000053 

Ontwikkelen van een visie voor het domein van 'Het Marum'. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: We maken een visie op voor het domein van 'Het Marum'. Hierbij 
zoeken we de cohesie op tussen de landbouwactiviteiten, natuur en 
bos en het plaatsvinden van waterwinning. 
Landbouw mag niet onmogelijk gemaakt worden. 

Toelichting evaluatie: Bezig, maar met aandachtspunten: Dit project kende geen 
vooruitgang in de eerste helft van 2020. De bedoeling is om te komen 
tot een gedragen visie bij alle betrokken actoren. 

Prioritair actieplan: AP000012 

Brecht stimuleert werken in eigen streek. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

Prioritaire actie: A000054 

Mee organiseren van een jobbeurs. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: We willen het werken in eigen streek stimuleren. Daarvoor 
organiseren we een jobbeurs, eventueel in samenwerking met 
andere gemeenten en partners, om de lokale en/of streekgebonden 
tewerkstelling te verhogen. 

Toelichting evaluatie: Nog niet van toepassing (later gepland): Het is de bedoeling om 
tegen eind 2022 minstens 1 keer een jobbeurs (mee) te organiseren. 

Totaal niet-prioritaire actieplannen: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 27.539 132.035 132.035 
Ontvangsten 7.727 290.200 290.200 
Saldo -19.813 158.165 158.165 

Investeringen    

Uitgaven 14.118 7.500 7.500 
Ontvangsten 0 0 0 
Saldo -14.118 -7.500 -7.500 

Financiering    

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000004 

We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht. 

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

Toelichting: Het gemiddeld inkomen per inwoner in onze gemeente blijft jaarlijks stijgen en 

ligt hoger dan het gemiddelde inkomen per inwoner in het Vlaams Gewest. 
Tegelijkertijd stellen we vast dat ook de armoede in onze gemeente toeneemt. 
Daarbij stellen we vast dat bepaalde bevolkingsgroepen meer kwetsbaar zijn 
dan anderen (zo bijvoorbeeld huishoudens met slechts één inkomen, 
alleenstaanden met kinderen ten laste,…). De Brechtse bevolking is wel sterk 
sociaalvoelend en solidair met mensen die het in onze gemeente en daarbuiten 
moeilijk hebben om rond te komen. 
Daarnaast zijn er in een gemeente vele en wijzigende noden. Brecht is geen 
eiland en we leven in een snel evoluerende samenleving met meer vergrijzing, 
meer vereenzaming, meer anonimiteit, meer multiculturaliteit, meer vrije tijd met 
een kleiner beschikbaar inkomen, meer kosten voor wonen en energie, meer 
(verborgen) armoede, meer…, minder…. Tegelijkertijd beseft elke Brechtenaar 
dat ook in onze gemeenten de bomen niet tot in de hemel groeien. Het zal dus 
zaak zijn om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 
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 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 1.343.614 3.253.837 3.253.837 

Ontvangsten 3.905.469 7.782.176 7.782.176 

Saldo 2.561.855 4.528.339 4.528.339 
Investeringen    

Uitgaven 23.850 120.700 120.700 

Ontvangsten 0 740.721 740.721 

Saldo -23.850 620.021 620.021 
Financiering    

Uitgaven 0 305.899 305.899 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo 0 -305.899 -305.899 

Prioritair actieplan: AP000014 

Brecht voert een sociaal beleid. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

Prioritaire actie: A000056 

We werken een masterplan omtrent de welzijnscampus uit. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Voor de welzijnscampus zal er een masterplan uitgetekend worden, 
waarbij een nieuw en/of gerenoveerd woonzorgcentrum, een 
prominente plaats zal krijgen. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Er werd een startnota opgemaakt door de 
administratie waarin de huidige situatie en mogelijke vragen 
geschetst werden. Deze startnota werd voorgelegd aan het college 
van burgemeester en schepenen en besproken. Er is een stuurgroep 
vastgelegd in juni die dit project mee zal bewaken. 

Prioritaire actie: A000057 

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: De gemeente start met een digitaal loket kinderopvang. Het lokaal 
loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt 
voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in de vorm van een 
netwerk van personen en organisaties die relevant zijn voor 
kinderopvang. Het loket bundelt informatie over beschikbare 
opvangplaatsen en mogelijkheden en maakt de zoektocht naar een 
opvangplek eenvoudiger voor ouders. Bovendien zorgt het loket 
ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk 
benut worden en dat kwetsbare gezinnen ondersteuning krijgen bij 
hun zoektocht. 

Toelichting evaluatie: Bezig, maar met aandachtspunten: Binnen het Huis van het kind 
Voorkempen is een systeem gekozen. Normaalgezien had in het 
voorjaar van 2020 een opleiding plaatsgevonden voor de 
organisatoren van de kinderopvang, maar dit ging niet door omwille 
van Covid-19. Dit is nu gepland in het najaar van 2020. 

Totaal niet-prioritaire actieplannen: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 1.343.614 3.253.837 3.253.837 
Ontvangsten 3.905.469 7.782.176 7.782.176 
Saldo 2.561.855 4.528.339 4.528.339 

Investeringen    
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Uitgaven 23.850 84.000 84.000 
Ontvangsten 0 740.721 740.721 
Saldo -23.850 656.721 656.721 

Financiering    

  Uitgaven 0 305.899 305.899 

  Ontvangsten 0 0 0 

  Saldo 0 -305.899 -305.899 

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005 

Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 

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

Toelichting: We willen inzetten op een meer geïntegreerde benadering van vrije tijd, waarbij de 
subdiensten cultuur, sport, jeugd, erfgoed, toerisme en evenementen samen 
projecten met een gemeenschappelijke noemer kunnen verwezenlijken. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 177.071 800.621 800.621 

Ontvangsten 102.556 362.917 362.917 

Saldo -74.515 -437.704 -437.704 
Investeringen    

Uitgaven 9.753 303.980 303.980 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -9.753 -303.980 -303.980 
Financiering    

Prioritair actieplan: AP000016 

Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen.  

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

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 12.868 48.200 48.200 

Ontvangsten 730 14.000 14.000 

Saldo -12.138 -34.200 -34.200 
Investeringen    

Uitgaven 0 8.000 8.000 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo 0 -8.000 -8.000 
Financiering    

Prioritaire actie: A000063 

Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontlenen van (grote) materialen van de uitleendienst.  

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

Toelichting: Om een aantal activiteiten op termijn te kunnen behouden en te 
kunnen ondersteunen, alsook verenigingen te ondersteunen, 
bekijken we of we extra logistieke ondersteuning moeten voorzien 
(bijvoorbeeld leveren van grote materialen zoals nadarhekken, wc-
wagens, kampvervoer…). 
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Toelichting evaluatie: Bezig, maar met aandachtspunten: Het doel van de digitalisering 
van de uitleendienst is de dienstverlening aan de burger verbeteren 
en moderniseren: 
- online materialen uit een catalogus reserveren met een 
gebruiksvriendelijk beschikbaarheidsoverzicht 
- online informatie over status van de aanvraag en afhandeling van het 
dossier 

- kleinere foutenlast door online afhandeling 
- efficiënter werken door reservaties 100% online te verwerken: de 
aanvraag, de levering (en eventueel de facturatie) 
De link wordt gemaakt met de planningssoftware van de technische 
dienst om werkopdrachten uit de uitleensoftware in de 
planningssoftware te krijgen (indien dit in 1 systeem kan is dit niet 
nodig). Dit maakt het project wel afhankelijk van beslissingen op de 
technische dienst. 
Begin 2020 werden demo's gehouden van mogelijke leveranciers. 
Momenteel wachten we de keuze voor de planningssoftware voor de 
technische dienst af. De keuze kende een vertraging owv Covid-19. 
Zodra dat dossier gegund is, kan in dit project ook een gunning en 
implementatie volgen. 

Prioritaire actie: A000064 

We optimaliseren het afhalen en ophalen van materialen bij de uitleendienst. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Naast het afhalen van materialen buiten de gewone openingsuren, 
moet het ook mogelijk zijn een aantal materialen terug te brengen op 
die momenten. Hiervoor wordt gewerkt met een uitleenkluis. 

Toelichting evaluatie: Nog niet van toepassing (later gepland):Deze actie hangt samen 
met de verhuis naar de nieuwe technische dienst. 

Prioritaire actie: A000065 

De dienst vrije tijd biedt inhoudelijke steun aan lokale actoren en individuen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Mits voldoende afwisseling in thema's is 'Oppepper', de vormings- en 
netwerkavond voor Brechtse verenigingen een initiatief dat we blijven 
organiseren. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Dit is een zeer ruime actie met als doel de 
verenigingen meer te emanciperen en bij te dragen aan een bruisend 
verenigingsleven in Brecht. Er wordt een jaarlijkse vorming 
georganiseerd (Oppepper) en we willen ook inzetten op een extra 
ondersteuning voor de jeugdhuizen. 

Prioritaire actie: A000066 

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: We vinden vrijwilligers belangrijk en willen aantonen dat we dit 
waarderen. We zullen initiatieven nemen naar ondersteuning en 
bedanking van vrijwilligers in onze gemeente. We starten hiervoor 
een werkgroep op. We ondersteunen verenigingen in het werven van 
vrijwilligers (bijvoorbeeld ontwikkelen van een vrijwilligerskatern in 
het BrechtsNieuws). We bekijken of we een vrijwilligersdatabank 
kunnen opstarten. 

 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Eind 2019 is de werkgroep rond de 
uniformisering van de vrijwilligerswerking afgerond met een indeling 
in categorieën vrijwilligers, waarbij elke categorie op een uniforme 
wijze behandeld/vergoed wordt. Er zijn eengemaakte contracten en 
sjablonen opgesteld die gebruikt worden sinds 2020. Begin 2020 
vond het vrijwilligersfeest plaats, voor het eerst voor gemeente en 
OCMW samen. Er wordt nu nog verder werk gemaakt van een 
presentatie rond vrijwilligerswerking en promotie (bv via een 
brochure). 
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 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 6.268 23.500 23.500 

Ontvangsten 0 0 0 

Saldo -6.268 -23.500 -23.500 
Investeringen    

Financiering    

Prioritaire actie: A000067 

We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies, om aanvragen en subsidiedossiers te 
vergemakkelijken. 

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

Toelichting evaluatie: Nog niet van toepassing (later gepland):De start van dit project is 
gepland in het najaar van 2020. 

Prioritaire actie: A000068 

De gemeente ondersteunt het organiseren van activiteiten door overleg te organiseren met de betrokken 
organisaties. 

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

Toelichting evaluatie: Nog niet van toepassing (later gepland): Dit project is nog niet gestart. 

Prioritaire actie: A000069 

We evalueren het volledige vakantie-aanbod met extra aandacht voor kleuters. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: We evalueren het volledig vakantieaanbod en sturen bij waar nodig, 
dit met extra aandacht voor de kleuters. Zij kunnen vaak niet meer 
terecht in een crèche, mogen nog niet naar de speelpleinen, zitten 
vaak nog niet in een jeugd- of sportverenigingen, kunnen niet mee op 
kampen. Zij zijn dus afhankelijk van het aanbod van georganiseerde 
kinderopvang en kennen tijdens sluitingsweken van deze 
organisaties geen alternatief. We houden in deze oefening rekening 
met de cijfers van de dienst bevolking. 

Toelichting evaluatie: Nog niet van toepassing (later gepland): Er is een bevraging 
gepland in 2021. Afhankelijk van de resultaten zullen gerichte acties 
ondernomen kunnen worden, met extra aandacht voor kleuters. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 6.600 21.000 21.000 

Ontvangsten 730 14.000 14.000 

Saldo -5.870 -7.000 -7.000 
Investeringen    

Financiering    

Prioritair actieplan: AP000017 

Brecht stelt goede en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking zodat burgers elkaar kunnen 
ontmoeten en hun vrije tijd kunnen beleven. 

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

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

Prioritaire actie: A000070 

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Er is een werkgroep opgericht met interne en 
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externe betrokkenen, in samenwerking met ISB. Zij hielden een 
opstartvergadering en maakten een analyse op. 

Totaal niet-prioritaire actieplannen: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    
Uitgaven 164.204 752.421 752.421 
Ontvangsten 101.826 348.917 348.917 
Saldo -62.378 -403.504 -403.504 

Investeringen    

Uitgaven 9.753 295.980 295.980 
Ontvangsten 0 0 0 
Saldo -9.753 -295.980 -295.980 

Financiering    

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006 

Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: De gemeente, het gemeentebestuur en het personeel zijn klantvriendelijk, 
behulpzaam en beleefd ten opzichte van alle burgers. Elke burger is een VIP en 
wordt zo behandeld en verder geholpen. We vragen hiervoor wederzijds respect 
aan de burger ten opzichte van de gemeente en het OCMW. 
Een gemeente besturen kost geld, veel geld, en onze financiële middelen zijn 
niet onuitputtelijk. Vandaag de dag worden wij geconfronteerd met een 
aanzienlijke daling van de inkomsten ten gevolge van beslissingen van hogere 
overheden (o.a. taxshift) en een stijging van de uitgaven onder meer door de 
gevolgen van de pensioenproblematiek. Bovendien worden er steeds meer 
taken en opdrachten door hogere overheden naar ons verschoven zonder dat de 
nodige financiële middelen mee overgeheveld worden. Daarom voeren we een 
strikt budgettair beleid, de exploitatie-uitgaven worden onder controle gehouden 
en verminderd waar mogelijk, zo is er meer ruimte om te investeren in onze 
gemeente. 

 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 

 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    

Uitgaven 5.849.355 21.146.567 21.146.567 

Ontvangsten 4.947.622 27.253.314 27.253.314 

Saldo -901.732 6.106.747 6.106.747 
Investeringen    

Uitgaven 183.459 739.000 739.000 

Ontvangsten 2.950 15.000 15.000 

Saldo -180.509 -724.000 -724.000 
Financiering    

Uitgaven 0 2.391.157 2.391.157 

Ontvangsten 0 108.233 108.233 

Saldo 0 -2.282.924 -2.282.924 

Prioritair actieplan: AP000019 

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.  

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

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. 
Prioritaire actie: A000075 
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Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.  

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

Toelichting: Het personeel wordt multidisciplinair ingezet. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: Onder deze actie worden heel wat initiatieven 
genomen. In 2019 is voor de eerste keer een aanwervingsprocedure 
gevoerd voor een generiek administratief medewerker, waaruit 
verschillende aanwervingen zijn voortgevloeid. Er wordt een 
draaiboek Corona opgesteld met als doel medewerkers op heel korte 
termijn flexibel in te zetten op kernprocessen. Het initiatief 'een dag in 
het leven met' waarbij intern korte stages voorzien worden over de 
diensten heen staat on hold omwille van de Covid-19 maatregelen. 
In 2021 wordt opnieuw bekeken wat de mogelijkheden zijn rond 
mobiliteit, herplaatsing, bevordering,... Hiervoor zijn we echter ook 
afhankelijk van een Vlaams kader. 

Prioritaire actie: A000076 

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Gemeente en OCMW groeien verder naar één organisatie met één 
visie. De ondersteunende diensten van de gemeente en OCMW 
Brecht stemmen het beleid en de processen verder op elkaar af en 
evolueren naar gezamenlijke diensten voor beide organisaties. 

Toelichting evaluatie: Bezig, op schema: In het kader van organisatiebeheersing zijn de 
verschillende diensten continu bezig met de verbetering van hun 
werking. Onder invloed van Covid-19 is het eerste half jaar vooral 
ingezet op de kernprocessen: er werden duidelijke prioriteiten gesteld 
en procedures uitgeschreven. De dienstverlening is geen enkele keer 
onderbroken geweest. 

Totaal niet-prioritaire actieplannen: 

 2020 

Kwartaal 2 Eindkredieten Initiële kredieten 

Exploitatie    
Uitgaven 5.849.355 21.146.567 21.146.567 
Ontvangsten 4.947.622 27.253.314 27.253.314 
Saldo -901.732 6.106.747 6.106.747 

Investeringen    

Uitgaven 183.459 739.000 739.000 
Ontvangsten 2.950 15.000 15.000 
Saldo -180.509 -724.000 -724.000 

Financiering    

  Uitgaven 0 2.391.157 2.391.157 

  Ontvangsten 0 108.233 108.233 

  Saldo 0 -2.282.924 -2.282.924 
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Tussentijds overzicht van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten 
Dit overzicht bevat de stand van zaken van de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische 
nota in de vorm van 2 schema’s. 

De tussentijdse doelstellingenrekening (schema J1) 
Het schema J1 omvat per beleidsdoelstelling een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven en de 
realisatie per 30/6.  
 

J1: Doelstellingenrekening     

      

2020     
Journaalnummers: 11604 / EK 7878     

      
Gemeente en OCMW Brecht (0207.500.321) Algemeen directeur: Annemie Marnef 

Gemeentepark  1, 2960 Brecht Financieel directeur: Joni Terreur 

      

  Jaarrekening Meerjarenplan 

De Brechtenaar is partner van de gemeente in het 
beleid en in de gemeenschap. 

    

Exploitatie     

Uitgaven 44.913 155.700 

Ontvangsten 1.500 5.000 

Saldo -43.413 -150.700 

Investeringen     

Financiering     

Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze 
gemeente te verbeteren. 

    

Exploitatie     

Uitgaven 3.449.106 8.201.474 

Ontvangsten 435.848 2.035.887 

Saldo -3.013.258 -6.165.587 

Investeringen     

Uitgaven 170.986 4.729.310 

Ontvangsten 39.017 75.000 

Saldo -131.970 -4.654.310 

Financiering     

We streven naar een welvarend en ondernemend 
Brecht met de basis in kwalitatief onderwijs. 

    

    
Exploitatie     

Uitgaven 160.618 2.240.690 

Ontvangsten 396.160 2.279.102 

Saldo 235.543 38.412 

Investeringen     

Uitgaven 40.472 89.906 

Ontvangsten 0 0 

Saldo -40.472 -89.906 

Financiering     

We bouwen de welzijnscampus verder uit met het oog 
op een integraal zorgzaam beleid in Brecht. 

    

    
Exploitatie     

Uitgaven 1.343.614 3.253.837 
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Ontvangsten 3.905.469 7.782.176 

Saldo 2.561.855 4.528.339 

Investeringen     

Uitgaven 23.850 120.700 

Ontvangsten 0 740.721 

Saldo -23.850 620.021 

Financiering     

Uitgaven 0 305.899 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 -305.899 

Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente 
door een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 

    

    
Exploitatie     

Uitgaven 177.071 800.621 

Ontvangsten 102.556 362.917 

Saldo -74.515 -437.704 

Investeringen     

Uitgaven 9.753 303.980 

Ontvangsten 0 0 

Saldo -9.753 -303.980 

Financiering     

Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en 
verder geholpen. 

    

Exploitatie     

Uitgaven 5.849.355 21.146.567 

Ontvangsten 4.947.622 27.253.314 

Saldo -901.732 6.106.747 

Investeringen     

Uitgaven 183.459 739.000 

Ontvangsten 2.950 15.000 

Saldo -180.509 -724.000 

Financiering     

Uitgaven 0 2.391.157 

Ontvangsten 0 108.233 

Saldo 0 -2.282.924 

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen     

Exploitatie     

Investeringen     

Financiering     

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen     

Exploitatie     

Investeringen     

Financiering     

Totalen     

Exploitatie     

Uitgaven 11.025.052 35.798.889 

Ontvangsten 9.789.155 39.718.396 

Saldo -1.235.897 3.919.507 

Investeringen     

Uitgaven 428.519 5.982.896 

Ontvangsten 41.967 830.721 

Saldo -386.552 -5.152.175 
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Financiering     

Uitgaven 0 2.697.056 

Ontvangsten 0 108.233 

Saldo 0 -2.588.823 

 

De ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 
Het schema T2 bevat meer gedetailleerde informatie over de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven 
voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Hier vindt u bijvoorbeeld de kosten voor personeel 
terug, of financieel vaste activa. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden 
bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij. 
 

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 

      
2020     

      
Journaalnummers: 11604 / EK 7878     

      

Gemeente en OCMW Brecht (0207.500.321) Algemeen directeur: Annemie Marnef 

Gemeentepark  1, 2960 Brecht Financieel directeur: Joni Terreur 

      

      

I. Exploitatie-uitgaven Jaarrekening Meerjarenplan 

A. Operationele uitgaven 11.002.045 35.192.316 

1. Goederen en diensten 3.733.334 10.033.452 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4.531.106 18.965.416 

a. Politiek personeel 172.177 544.212 

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.883.577 5.933.047 

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 2.240.947 9.847.380 

d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 29.148 79.129 

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 1.548.232 

f. Andere personeelskosten 117.747 753.916 

g. Pensioenen 87.509 259.500 

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 667.474 1.392.500 

4. Toegestane werkingssubsidies 2.069.037 4.703.252 

- aan de politiezone 1.461.581 2.923.162 

- aan de hulpverleningszone 460.470 937.714 

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 55.624 

- aan besturen van de eredienst 3.600 5.000 

- aan andere begunstigden 143.386 781.752 

5. Andere operationele uitgaven 1.094 97.696 

B. Financiële uitgaven 23.008 606.573 

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 21.908 605.523 

- aan financiële instellingen 0 605.523 

- aan andere entiteiten 21.908 0 

2. Andere financiële uitgaven 1.100 1.050 

II. Exploitatieontvangsten Jaarrekening Meerjarenplan 

A. Operationele ontvangsten 9.514.636 38.537.231 

1. Ontvangsten uit de werking 4.335.329 8.417.741 

2. Fiscale ontvangsten en boetes 265.894 17.498.448 
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a. Aanvullende belastingen 250.518 16.982.948 

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73.301 6.403.363 

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 0 10.061.052 

- Andere aanvullende belastingen 177.217 518.533 

b. Andere belastingen en boetes 15.376 515.500 

3. Werkingssubsidies 4.663.570 11.753.296 

a. Algemene werkingssubsidies 4.043.356 7.778.461 

- Gemeentefonds 3.573.474 6.676.224 

- Andere algemene werkingssubsidies 469.883 1.102.237 

- van de federale overheid 0 20.000 

- van de Vlaamse overheid 469.883 1.082.237 

b. Specifieke werkingssubsidies 620.214 3.974.835 

- van de federale overheid 202.062 1.846.183 

- van de Vlaamse overheid 398.121 2.011.632 

- van andere entiteiten 20.032 117.020 

4. Recuperatie individuele hulpverlening 159.127 348.000 

5. Andere operationele ontvangsten 90.717 519.746 

B. Financiële ontvangsten 274.519 1.181.165 

III. Exploitatiesaldo -1.235.897 3.919.507 

I. Investeringsuitgaven Jaarrekening Meerjarenplan 

B. Investeringen in materiële vaste activa 384.432 5.015.379 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 384.432 5.015.379 

a. Terreinen en gebouwen 107.013 1.840.629 

b. Wegen en andere infrastructuur 20.159 2.012.000 

c. Roerende goederen 257.261 1.162.750 

C. Investeringen in immateriële vaste activa 33.090 495.226 

D. Toegestane investeringssubsidies 10.996 472.291 

- aan de hulpverleningszone 0 309.291 

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 5.000 

- aan besturen van de eredienst 9.753 65.000 

- aan andere begunstigden 1.243 93.000 

II. Investeringsontvangsten Jaarrekening Meerjarenplan 

B. Verkoop van materiële vaste activa 2.950 500.000 

2. Andere materiële vaste activa 2.950 500.000 

a. Onroerende goederen 0 500.000 

b. Roerende goederen 2.950 0 

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 39.017 330.721 

- van de Vlaamse overheid 39.017 315.721 

- van andere entiteiten 0 15.000 

III. Investeringssaldo -386.552 -5.152.175 

Saldo exploitatie en investeringen -1.622.449 -1.232.668 

I. Financieringsuitgaven Jaarrekening Meerjarenplan 

A. Vereffening van financiële schulden 0 2.697.056 

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 2.697.000 

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 56 

II. Financieringsontvangsten Jaarrekening Meerjarenplan 
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C. Vereffening van toegestane leningen en 
betalingsuitstel 

0 108.233 

    

1. Terugvordering van toegestane leningen 0 108.233 

a. Periodieke terugvorderingen 0 108.233 

III. Financieringssaldo 0 -2.588.823 

Budgettair resultaat van het boekjaar -1.622.449 -3.821.491 
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Wijzigingen aan de gekozen grondslagen en assumpties  
Nihil. 

Wijzigingen van de financiële risico’s 
Het overzicht van de financiële risico’s bevat een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en 
van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico’s in te dekken.  
Behalve het risico in verband met de Covid-19 pandemie, zijn de andere risico’s ongewijzigd. 
 
Corona-crisis 
In het voorjaar van 2020 werden we geconfronteerd met de Covid-19 pandemie. Deze heeft ook voor Brecht 
onmiddellijke financiële consequenties gehad in 2020, door bijvoorbeeld onverwachte uitgaven voor 
mondmaskers of een terugval in de retributies. Dit zal zeker duidelijk worden in de aanpassing van het 
meerjarenplan. Veel minder duidelijk is de impact van de pandemie op de algehele economische situatie. Het 
staat vast dat de maatregelen als de lockdown, tijdelijke werkloosheid, allerhande subsidiëringsmechanismes 
die zijn opgezet,… een impact zullen hebben op het meerjarenplan van de gemeente. De grootte daarvan 
bepalen is echter niet zo eenvoudig. We moeten alleszins rekening houden met een terugval van de inkomsten 
uit de aanvullende personenbelasting vanaf 2021. Bovendien ontvangen we in 2020 heel wat federale en 
Vlaamse subsidies, waarvoor de uitgaven ook nog in latere jaren mogen gebeuren. Dit zal tijdelijk ook een 
vertekend beeld geven in het financieel evenwicht op het eigen boekjaar. Het is belangrijk om als bestuur geen 
overhaaste beslissingen te nemen en te zorgen voor een duidelijke berekening van gewenste maatregelen en 
de effecten ervan, zowel op korte als lange termijn.   
 
Structuur leningen 
Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van het leningspakket van ongeveer 17,5 miljoen euro van het 
gemeentebestuur eind 2019. Het merendeel van de leningen zijn in het verleden aangegaan tegen vaste 
rentevoeten, waardoor het risico op dat vlak bijzonder laag is. De rentelasten van deze leningen zijn immers 
gekend en zeer goed te budgetteren. Ook de leningen met zogenaamde rentestructuren kunnen in principe geen 
verhoging van de rente met zich meebrengen en vormen bijgevolg een laag risico.  
 

 
 
Financiering serviceflats 
Voor de serviceflats Brecht en Sint-Job werden destijds financieringen opgezet via Care Property Invest waarbij 
het OCMW een jaarlijkse subsidie ontvangt die het OCMW belegt. Het rendement van die belegging zou 
moeten volstaan om op het einde van de rit (in 2032 en 2038) de eindeopstalvergoeding van 1.653.193 + 
1.975.611 euro te betalen. Het rendement van de belegging is echter van bij aanvang een pak lager dan 
voorzien en bovendien moeten we op onze winsten sinds kort ook roerende voorheffing betalen van 30%. Deze 
problematiek is al meerdere jaren gekend en heeft geleid tot een verhoging van de dagprijzen in 2016. Het 
effect van deze verhoging is voorlopig echter beperkt, omdat die verhoging enkel is ingevoerd voor nieuwe 
bewoners. Uiteraard zal dit effect stijgen naarmate er meer nieuwe bewoners hun intrek nemen in de flats. 
 
Evolutie exploitatie-ontvangsten 

0%

54%
46%

leningen naar structuur

3-jaarlijks herzienbaar

vast

rentestructuur
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De grootste exploitatie-ontvangsten (gemeentefonds, aanvullende belasting op de personenbelasting, 
opcentiemen op de onroerende voorheffing) zijn tegenwoordig relatief stabiel. Het groeipercentage van het 
gemeentefonds is bevestigd en de impact van de taksshift zal afnemen na 2021. Brecht kent een gestage 
aangroei van de bevolking en wil het wonen in de gemeente verder stimuleren, wat een stijging van de 
inkomsten uit de twee basisbelastingen genereert. 
 
Evolutie exploitatie-uitgaven 
Onbekende factoren blijven de dotaties aan de politiezone en de brandweerzone. We verwachten daar ook 
stijgende personeelskosten, die een zeer grote impact hebben op de exploitatie. We kunnen met vrij grote 
zekerheid zeggen dat de dotaties zullen stijgen de komende jaren, maar de exacte grootteorde is niet gekend. 
Dit maakt het voor de gemeente bijzonder moeilijk om dit correct te budgetteren. 
De pensioenlasten blijven stijgen. Niet alleen zullen de basispensioenbijdragen stijgen voor de vastbenoemde 
werknemers, maar daarnaast stijgen vooral de kosten van de responsabiliseringsbijdrage en de kosten voor de 
tweede pijler van de contractuele werknemers. Er is echter een tussenkomst voorzien vanuit de Vlaamse 
overheid en mogelijk ook een federale korting. Gemeente en OCMW stellen vandaag alles in het werk om aan 
de voorwaarden te voldoen om van deze korting te kunnen genieten. Het gaat hierbij om een aansluiting van 
het medisch en paramedisch personeel bij het OFP Provant en een stijging van de instapratio van de tweede 
pijler naar 35%. De kosten voor deze aanpassingen zijn opgenomen in het meerjarenplan. De mogelijke korting 
van de federale overheid nog niet, aangezien we nog niet weten hoeveel deze korting zal bedragen. Op dit vlak 
is er dus geen risico. 
 
Borgstellingen 
De gemeente heeft zich in het verleden een aantal keren borg gesteld voor leningen van derde partijen. Het 
gaat hierbij vooral om intercommunales (Igean, Pidpa) of de eigen instelling (OCMW). Het risico is hier zeer 
beperkt te noemen gezien de publieke verankering van deze instellingen. 
 
Hangende juridische geschillen 
Er zijn geen hangende juridische geschillen met een grote financiële impact. 
 
Geplande verkopen 
Er staan verkopen in het meerjarenplan van gronden van het OCMW. Er zijn vandaag nog geen 
schattingsverslagen aanwezig. Er werd dus een inschatting gemaakt van de ontvangsten op basis van ons 
bekende gegevens (huidige vergoedingen, kadastraal inkomen,…). 
 
Subsidiedossiers  
Er zijn voor deze legislatuur geen grote subsidiedossiers lopend. De nieuwe gemeentelijke basisschool zal zijn 
financiële weerslag voor het grootste deel pas kennen in de volgende legislatuur. Niettemin wordt vandaag 
reeds sterk ingezet op het optimaliseren van het subsidieerbaar gedeelte, om de toekomstige lasten voor 
Brecht zoveel mogelijk te beperken. 
 
Brecht heeft een voldoende grote reserve uit het verleden om verschillende van deze risico’s te dekken. Dit is te 
zien in het gecumuleerd budgettair resultaat. Bovendien blijkt uit de autofinancieringsmarge dat structureel het 
evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten onder controle is. Dit betekent echter wel dat Brecht voor 
investeringen opnieuw meer aangewezen zal zijn op externe financiering. 

Overzicht van het prioritaire beleid (ongewijzigd) 
Hieronder kan u een overzicht vinden van het prioritaire beleid: 
D = beleidsdoelstelling 
AP= Actieplan 
A= Actie 
D De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.  
AP Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria 

waarbij deze trajecten worden opgestart. 
A We organiseren participatietrajecten. 
D Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. 
AP Brecht waarborgt de veiligheid van de inwoners en zit in op preventie, handhaving. Brecht ziet 

veiligheid als een collectieve verantwoordelijkheid. 
A We willen samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling. 
A We werken een handhavingsprogramma uit. 
AP Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle 

vervoersmodi. 
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A De netwerken van de vervoersmodi worden goed uitgebouwd en de mobiliteitsknopen worden 
uitgerust tot slimme overstappunten. 

A Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen. 
AP Brecht zet in op degelijk onderhoud en het groene karakter. 
A Het onderhoud van wegen, kerkhoven ed zal meer op basis van beschrijvende opdrachten 

verlopen waarbij een functioneel en transparant beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt. 
AP Brecht focust op een hedendaags patrimonium. 
A Het bouwen van een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle. 
A Het realiseren van een nieuw gemeentehuis. 
AP Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, met 

aandacht voor eigen identiteit van de gemeente. 
A We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte en vernieuwde ruimtelijke visie. 
AP Onze gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en 

waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen. 
A In samenwerking met alle betrokken partners wordt het BSO voor sociale  huurwoningen 

bereikt. 
A In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij wordt een bescheiden woonproject 

bewerkstelligd. 
D We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd 

in kwalitatief onderwijs. 
AP Brecht wil inzetten op kwalitatief onderwijs. 
A We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool. 
AP Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat. 
A Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket. 
A Ontwikkelen van een visie voor het domein ‘Het Marum’. 
AP Het werken in eigen streek stimuleren. 
A Mee organiseren van een jobbeurs. 
D We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal 

zorgzaam beleid in Brecht. 
AP Brecht voert een sociaal beleid. 

A Uitwerken van een masterplan omtrent de welzijnscampus.  
A Brecht start met een digitaal loket kinderopvang. 
D Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een 

geïntegreerd  vrijetijdsbeleid. 
AP Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen. 
A Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontlenen van (grote) materialen van de 

uitleendienst.  
A We optimaliseren het afhalen en ophalen van materialen bij de uitleendienst. 
A De dienst vrije tijd biedt inhoudelijke steun aan lokale actoren en individuen. 
A We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking. 
A We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies, om aanvragen en 

subsidiedossiers te vergemakkelijken. 
A De gemeente ondersteunt het organiseren van activiteiten door overleg te organiseren met de 

betrokken organisaties. 
A We evalueren het volledig vakantie-aanbod met extra aandacht voor kleuters. 
AP Brecht stelt goede en aangepaste vrijetijdinfrastructuur ter beschikking zodat burgers elkaar 

kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen beleven. 
A We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur. 
D Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen. 
AP Optimalisatie van de dienstverlening op maat. 
A Evolueren naar een multi-disciplinaire inzet van personeel.  
A Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten. 
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Overzicht van de uitgevoerde verschuivingen 
Er worden doorheen het jaar verschillende budgetten verschoven van de ene actie naar de andere, zonder dat dit een impact heeft op het totale niveau van de kredieten. 
Deze verschuivingen mogen worden uitgevoerd zonder aanpassing van het meerjarenplan. Er werd een kader uitgetekend waarbinnen Brecht deze regeling toepast: 
diensten mogen onderling schuiven zonder tussenkomst van het college van burgemeester en schepenen tot 250 euro excl. btw. Boven dat bedrag wordt de verschuiving 
goedgekeurd door het college of het vast bureau. Tot slot zijn er ook zogeheten ‘technische verschuivingen’ die enkel om boekhoudkundige redenen worden uitgevoerd. Voor 
dit soort verschuivingen is het bedrag niet gelimiteerd. 
 
In onderstaand overzicht zijn alle verschuivingen weergegeven die voor 30/6 zijn uitgevoerd. Er zijn telkens 2 lijnen te zien voor 1 verschuiving: er wordt immers budget van 
de ene naar de andere lijn verschoven, een + en – die even groot zijn. 
 

Raming omschrijving 

Bedrag 
aanpassing 
raming 2020 

Bedrag 
aanpassing 
raming 2021 

Bedrag 
aanpassing 
raming 2022 

Bedrag 
aanpassing 
raming 2023 

Bedrag 
aanpassing 
raming 2024 

Bedrag 
aanpassing 
raming 2025 Toelichting Actie 

NIET GEBRUIKEN - wordt verdeeld over 
andere posten vergoeding vrijwilligers  -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 

Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

Vergoeding vrijwilligers erfgoed 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

NIET GEBRUIKEN - wordt verdeeld over 
andere posten vergoeding vrijwilligers  -2.550,00 -2.550,00 -2.550,00 -2.550,00 -2.550,00 -2.550,00 

Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

Vergoeding vrijwilligers toerisme 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 
Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

NIET GEBRUIKEN - wordt verdeeld over 
andere posten vergoeding vrijwilligers  -4.250,00 -4.250,00 -4.250,00 -4.250,00 -4.250,00 -4.250,00 

Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

Vergoeding vrijwilligers cultuur 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 
Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

NIET GEBRUIKEN - wordt verdeeld over 
andere posten vergoeding vrijwilligers  -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 

Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

Vergoeding vrijwilligers jeugd 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 
Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

NIET GEBRUIKEN - wordt verdeeld over 
andere posten vergoeding vrijwilligers  -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 

Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

Vergoeding vrijwilligers sport 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 
Technische verschuiving - budget moet verdeeld 
worden over beleidsvelden A000066 

Participatie en communicatie - huur van 
infrastructuur of installaties 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Technische kredietverschuiving: in het kader van 
bijkomende ARK's city-marketing A000002 
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City-marketing - aankoop 
kantoorbenodigdheden -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 

Technische kredietverschuiving: in het kader van 
bijkomende ARK's city-marketing A000002 

Vergoeding derving onroerende voorheffing 
(dode hand) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 technische verschuiving verkeerd beleidsveld A000078 
NIET GEBRUIKEN - VERKEERD BV - 
Vergoeding derving onroerende voorheffing 
(dode hand) -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 technische verschuiving verkeerd beleidsveld A000078 

Annuïteiten De Lijn 56,00 59,00 61,00 64,00 65,00 61,83 technische verschuiving verkeerd beleidsveld A000078 
NIET GEBRUIKEN - ANDER BV - Annuïteiten 
De Lijn -56,00 -59,00 -61,00 -64,00 -65,00 -61,83 technische verschuiving verkeerd beleidsveld A000078 

Werkingstoelage scholen hogere overheden 
(incl Covid-19 toeslag) 358.000,00 358.000,00 358.000,00 358.000,00 358.000,00 358.000,00 technische verschuiving verkeerde ARK A000049 

NIET GEBRUIKEN - VERKEERDE ARK - 
Werkingstoelage scholen hogere overheden -358.000,00 -358.000,00 -358.000,00 -358.000,00 -358.000,00 -358.000,00 technische verschuiving verkeerde ARK A000049 

Aankoop werkkledij 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Opsplitsing budget in aankoop en huur/onderhoud 
werkkledij => technische verschuiving A000078 

Onderhoud en huur werkkledij -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 
Opsplitsing budget in aankoop en huur/onderhoud 
werkkledij => technische verschuiving A000078 

NIET GEBRUIKEN VERKEERDE ARK Sociaal 
medische en pedagogische toelagen -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 Technische verschuiving - verkeerde ARK A000062 

Sociaal medische en pedagogische toelagen 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 Technische verschuiving - verkeerde ARK A000062 
NIET GEBRUIKEN VERKEERDE ARK Sociale 
correcties naar aanleiding van de invoer van 
het DIFTAR systeem -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 technische verschuiving - verkeerde ARK A000062 

Sociale correcties naar aanleiding van de 
invoer van het DIFTAR systeem 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 technische verschuiving - verkeerde ARK A000062 

NIET GEBRUIKEN VERKEERDE ARK Toelage 
kinderopvang in gezinnen (onthaalouders) -7.400,00 -7.400,00 -7.400,00 -7.400,00 -7.400,00 -7.400,00 Technische verschuiving - verkeerde ARK A000062 
Toelage kinderopvang in gezinnen 
(onthaalouders) 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 Technische verschuiving - verkeerde ARK A000062 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - wonen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - wonen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 
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Werkgeversbijdragen - contractueel 
administratief personeel - speelpleinen -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - 
jeugdactiviteiten 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
admnistratief personeel - ondersteunende 
diensten -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - 
ondersteunende diensten 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - lokale economie -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - 
ondernemen 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - leefomgeving -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - 
leefomgeving 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - wegen -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - wegen 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - veiligheid -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - veiligheid 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - dienst welzijn -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - sociale 
dienst 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - personeelsdienst -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 -85,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - 
personeelsdienst 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - sportdienst -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - sportdienst 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 
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Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - cultuurdienst -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - cultuur 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - groen -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - groendienst 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - financiële dienst -132,00 -132,00 -132,00 -132,00 -132,00 -132,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - financiële 
dienst 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - technische dienst 
gebouwen en projecten -336,00 -336,00 -336,00 -336,00 -336,00 -336,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - 
ondersteunende diensten 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - dienst omgeving -336,00 -336,00 -336,00 -336,00 -336,00 -336,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - ruimtelijke 
ordening 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - burgerzaken -336,00 -336,00 -336,00 -336,00 -336,00 -336,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - burgerzaken 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 
Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - secretariaat -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - secretariaat 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - bibliotheek -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 

Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - bibliotheek 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
Technische verschuiving: bedrag in 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

Werkgeversbijdragen - contractueel 
administratief personeel - dienst welzijn -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Technische verschuiving: budget voorzien onder 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 

GSD contractueel personeel dienst welzijn 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Technische verschuiving: budget voorzien onder 
werkgeversbijdragen bij opmaak MJP A000077 
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Werkgeversbijdragen - contractueel 
administratief personeel - personeelsdienst -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Technische verschuiving: alles op 
werkgeversbijdragen voorzien bij opmaak MJP A000077 

GSD contractueel personeel 
personeelsdienst 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Technische verschuiving: alles op 
werkgeversbijdragen voorzien bij opmaak MJP A000077 

Speelpleinwerking: aankoop voeding en 
dranken 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Technische verschuiving: ARK aankoop voeding 
initieel niet voorzien -> herverdeling budgetten A000072 

Speelpleinwerking: aankoop klein materiaal 
(kantoorkosten en dergelijke) -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 

Technische verschuiving: ARK aankoop voeding 
initieel niet voorzien -> herverdeling budgetten A000072 

Aankoop incontinentiemateriaal en medisch 
en hygiënisch materiaal 
(handdoekdispensers, sanitact, ....) -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

Technische verschuiving: Er was enkel een 
aankooppost voorzien voor CWS en consoorten, 
maar er wordt ook veel gehuurd, is andere ARK A000062 

Uitbestede werkzaamheden en 
onderhoudscontracten van meubilair, 
machines, uitrusting en gereedschap (bv 
CWS, onderhoudscontracten maar niet van 
het gebouw zelf,...) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Technische verschuiving: Er was enkel een 
aankooppost voorzien voor CWS en consoorten, 
maar er wordt ook veel gehuurd, is andere ARK A000062 

Huur en huurlasten van onroerende 
goederen voor lokaal opvanginitiatief LOI -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 

was vergeten in het MJP - te schuiven van een 
andere huurpost A000062 

Huur en huurlasten van onroerende 
goederen voor kinderopvang Stekelbees 
(pastorij Sint-Lenaarts) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

was vergeten in het MJP - te schuiven van een 
andere huurpost A000062 

Aanpassingswerken Kempuseum Brecht 
(museum) -19.057,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Technische verschuiving: er worden digitale 
toepassingen gekocht, geen werken in onroerende 
goederen. andere ARK en afschrijvingstermijn. A000023 

Aanpassingswerken Kempuseum Brecht 
(museum): digitale toepassingen 19.057,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Technische verschuiving: er worden digitale 
toepassingen gekocht, geen werken in onroerende 
goederen. andere ARK en afschrijvingstermijn. A000023 

Instandhoudingsinvesteringen aan de 
installaties van het WZC-gebouw -57.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De aankoop van het ACV gebouw is een 
opportuniteit die sneller zal plaatsvinden dan de 
werken aan het WZC. zie VB 10/3/2020 A000079 

Aankoop gebouwen (ander MVA) - 
Gasthuisstraat 3 57.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De aankoop van het ACV gebouw is een 
opportuniteit die sneller zal plaatsvinden dan de 
werken aan het WZC. zie VB 10/3/2020 A000079 

Energiebesparende maatregelen aan het 
WZC-gebouw: ventilatie en topkoeling -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De aankoop van het ACV gebouw is een 
opportuniteit die sneller kan plaatsvinden dan de 
instandhoudingswerken. zie VB 10/3/2020 A000079 

Aankoop gebouwen (ander MVA) - 
Gasthuisstraat 3 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De aankoop van het ACV gebouw is een 
opportuniteit die sneller kan plaatsvinden dan de 
instandhoudingswerken. zie VB 10/3/2020 A000079 
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Speelpleinwerking: aankoop klein materiaal 
(kantoorkosten en dergelijke) -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 

technische verschuiving, het busvervoer moet op 
een andere ARK komen A000072 

Speelpleinwerking: busvervoer 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
technische verschuiving, het busvervoer moet op 
een andere ARK komen A000072 

Bezoldigingen mandatarissen (politiek 
personeel) -6.612,00 -6.612,00 -6.612,00 -6.612,00 -6.612,00 -6.612,00 Technische verschuiving A000077 
Werkgeversbijdragen - mandatarissen 
(politiek personeel) 6.612,00 6.612,00 6.612,00 6.612,00 6.612,00 6.612,00 Technische verschuiving A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - jeugd -36,00 -36,00 -36,00 -36,00 -36,00 -36,00 Technische verschuiving A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - jeugd 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Technische verschuiving A000077 
Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - technische dienst 
gebouwen en projecten -310,00 -310,00 -310,00 -310,00 -310,00 -310,00 Technische verschuiving A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - technische 
dienst gebouwen en projecten 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 Technische verschuiving A000077 
City-marketing - aankoop 
kantoorbenodigdheden -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 Technische verschuiving A000002 
Participatie en communicatie - artiesten en 
SABAM 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Technische verschuiving A000002 

City-marketing - aankoop 
kantoorbenodigdheden -9.700,00 -9.700,00 -9.700,00 -9.700,00 -9.700,00 -9.700,00 

Technische verschuiving (budget voorzien onder 
city-marketing: kantoorbenodigdheden en diende 
verder opgesplitst te worden) A000002 

Participatie en communicatie - catering 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 

Technische verschuiving (budget voorzien onder 
city-marketing: kantoorbenodigdheden en diende 
verder opgesplitst te worden) A000002 

Kosten woonwerkverkeer wegen -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

technische verschuiving - we hebben de 
dienstverplaatsingen verdeeld over de kosten 
woonwerkverkeer van alle diensten. Nu doen we 
deze verschuiving om voort te kunnen, mogelijk nog 
andere verschuivingen nodig in de toekomst. A000077 

NIET GEBRUIKEN (opgesplitst per dienst in 
actie 78) - Dienstverplaatsingen personeel 
en mandatarissen 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

technische verschuiving - we hebben de 
dienstverplaatsingen verdeeld over de kosten 
woonwerkverkeer van alle diensten. Nu doen we 
deze verschuiving om voort te kunnen, mogelijk nog 
andere verschuivingen nodig in de toekomst. A000077 

Elektriciteit -10.277,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
zie VB 17/3/2020 verschuiving owv oudere facturen 
sabam A000078 
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Vergoedingen voor artiesten, dokters, 
onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... 
ook sabam - algemeen 10.277,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zie VB 17/3/2020 verschuiving owv oudere facturen 
sabam A000078 

Podiumprogrammatie - vrije voorstellingen -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 
technische verschuiving: er was geen post voor 
catering voorzien - alles blijft binnen dezelfde actie A000071 

Catering: vrije voorstellingen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
technische verschuiving: er was geen post voor 
catering voorzien - alles blijft binnen dezelfde actie A000071 

Podiumprogrammatie: schoolvoorstellingen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 
technische verschuiving: er was geen post voor 
catering voorzien - alles blijft binnen dezelfde actie A000073 

Catering: schoolvoorstellingen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
technische verschuiving: er was geen post voor 
catering voorzien - alles blijft binnen dezelfde actie A000073 

Vergoedingen juryleden aanwervingen -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Technische verschuiving A000078 
Onkostenvergoedingen juryleden 
aanwervingen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Technische verschuiving A000078 

Speelpleinwerking: aankoop klein materiaal 
(kantoorkosten en dergelijke) -1.600,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 

technische verschuiving - er was slechts een globale 
post voor speelpleinen voorzien A000072 

Speelpleinwerking: huur en huurlasten van 
infrastructuur 1.600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

technische verschuiving - er was slechts een globale 
post voor speelpleinen voorzien A000072 

Speelpleinwerking: aankoop voeding en 
dranken -1.500,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 

technische verschuiving - er was slechts een globale 
post voor speelpleinen voorzien A000072 

Speelpleinwerking: huur en huurlasten van 
infrastructuur 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

technische verschuiving - er was slechts een globale 
post voor speelpleinen voorzien A000072 

Kantoorbenodigdheden en papier, 
frankeringskosten voor gemeente en ocmw -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Technische verschuiving A000078 
Vergoedingen voor artiesten, dokters, 
onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... 
ook sabam - algemeen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Technische verschuiving A000078 

Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd 
personeel - groendienst -222,58 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 

technische verschuiving: de post 
hospitalisatieverzekering moest worden uitgesplitst 
en dit gebeurde obv ramingen. Nu krijgen we de 
effectieve verdeling en is een verschuiving nodig. A000077 

Hospitalisatieverzekeringen mandatarissen 
(politiek personeel) 222,58 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

technische verschuiving: de post 
hospitalisatieverzekering moest worden uitgesplitst 
en dit gebeurde obv ramingen. Nu krijgen we de 
effectieve verdeling en is een verschuiving nodig. A000077 
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Investeringen voor de instandhouding van 
het WZC-gebouw in zijn huidige vorm 
(sanitair personeel, zonnewering, ...) -5.227,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 technische verschuiving: andere ARK voor vlambuis A000079 

Instandhoudingsinvesteringen aan de 
installaties van het WZC-gebouw 5.227,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 technische verschuiving: andere ARK voor vlambuis A000079 
Minderwaarde op realisatie van 
werkingsvorderingen -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Onvoorziene bankkosten owv onder nul gaan bij de 
jaarovergang (valutadata) A000078 

Diverse financiële kosten 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Onvoorziene bankkosten owv onder nul gaan bij de 
jaarovergang (valutadata) A000078 

Bezoldigingen - jobstudenten - WZC -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

technische verschuiving: werkgeversbijdragen 
waren in de loonkost meegerekend, maar moet 
aparte code zijn A000077 

Werkgeversbijdragen - jobstudenten - WZC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

technische verschuiving: werkgeversbijdragen 
waren in de loonkost meegerekend, maar moet 
aparte code zijn A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel technische 
dienst gebouwen en projecten 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
GSD contractueel personeel 
ondersteunende diensten 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
GSD contractueel personeel muziekschool 
en IKO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel basisonderwijs 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel jeugddienst 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
GSD contractueel personeel sport 
toezichters 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel sportdienst 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel erfgoed 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
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Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel evenementen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel cultuurdienst 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel bibliotheek 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel groendienst 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel wonen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
GSD contractueel personeel dienst 
omgeving 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel toerisme 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
GSD contractueel personeel lokale 
economie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel veiligheid 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
GSD contractueel personeel brandweer 
(poets) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel duurzaamheid 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel leefomgeving 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel wegen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel burgerzaken 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel archief 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
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Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
GSD contractueel personeel financiële 
dienst 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

GSD contractueel personeel secretariaat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Overkoepelende bijdrage GSD -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 
GSD contractueel personeel jeugd (enkel 
WVDW) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 technische verschuiving - was niet opgesplitst A000077 

Ochtend-, middag en avondtoezicht 
(scholen) -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 

technische verschuiving: verkeerde verdeling 
gemaakt in budget tussen eigen scholen en andere 
scholen A000062 

Middagtoezicht gemeentescholen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

technische verschuiving: verkeerde verdeling 
gemaakt in budget tussen eigen scholen en andere 
scholen A000049 

Werkgeversbijdragen - contractueel 
administratief personeel - duurzaamheid -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

technische verschuiving - nog een herziening van 
Peter Budts, enkel in 2020 klein bedrag nodig A000077 

Werkgeversbijdragen - vastbenoemd 
administratief personeel - duurzaamheid 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

technische verschuiving - nog een herziening van 
Peter Budts, enkel in 2020 klein bedrag nodig A000077 

Tweede pensioenpijler muziekschool en IKO -174,73 -180,00 -190,00 -200,00 -210,00 -220,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler jeugd (enkel WVDW) 174,73 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler wonen -109,44 -115,00 -120,00 -130,00 -140,00 -150,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler erfgoed 109,44 115,00 120,00 130,00 140,00 150,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler sport toezichters -0,62 -1,00 -2,00 -2,00 -3,00 -3,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler evenementen 0,62 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler sport toezichters -488,81 -490,00 -495,00 -500,00 -510,00 -520,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler cultuurdienst 488,81 490,00 495,00 500,00 510,00 520,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler sportdienst -499,51 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 -520,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler cultuurdienst 499,51 500,00 505,00 510,00 515,00 520,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 
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Tweede pensioenpijler dienst welzijn -298,25 -300,00 -305,00 -310,00 -315,00 -320,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler groendienst 298,25 300,00 305,00 310,00 315,00 320,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler basisonderwijs -831,91 -840,00 -850,00 -860,00 -875,00 -890,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler groendienst 831,91 840,00 850,00 860,00 875,00 890,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler veiligheid -262,47 -265,00 -270,00 -275,00 -280,00 -285,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler groendienst 262,47 265,00 270,00 275,00 280,00 285,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler lokale economie -280,18 -290,00 -300,00 -310,00 -320,00 -335,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler dienst omgeving 280,18 290,00 300,00 310,00 320,00 335,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler brandweer (poets) -4,04 -5,00 -7,00 -9,00 -11,00 -13,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler toerisme 4,04 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler veiligheid -187,53 -195,00 -205,00 -215,00 -225,00 -235,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler duurzaamheid 187,53 195,00 205,00 215,00 225,00 235,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler sportdienst -555,20 -560,00 -565,00 -570,00 -575,00 -580,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler technische dienst 
gebouwen en projecten 555,20 560,00 565,00 570,00 575,00 580,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler leefomgeving -1.159,76 -1.165,00 -1.175,00 -1.185,00 -1.200,00 -1.215,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler technische dienst 
gebouwen en projecten 1.159,76 1.165,00 1.175,00 1.185,00 1.200,00 1.215,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler wegen -1.322,36 -1.330,00 -1.340,00 -1.350,00 -1.360,00 -1.370,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler technische dienst 
gebouwen en projecten 1.322,36 1.330,00 1.340,00 1.350,00 1.360,00 1.370,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler burgerzaken -204,44 -205,00 -210,00 -215,00 -220,00 -225,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 
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Tweede pensioenpijler technische dienst 
gebouwen en projecten 204,44 205,00 210,00 215,00 220,00 225,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler burgerzaken -843,68 -845,00 -850,00 -855,00 -860,00 -865,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler ondersteunende 
diensten 843,68 845,00 850,00 855,00 860,00 865,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler bibliotheek -669,72 -670,00 -675,00 -680,00 -685,00 -690,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler ondersteunende 
diensten 669,72 670,00 675,00 680,00 685,00 690,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler bibliotheek -1.880,42 -1.881,00 -1.885,00 -1.890,00 -1.900,00 -1.905,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler ondersteunende 
diensten 1.880,42 1.881,00 1.885,00 1.890,00 1.900,00 1.905,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler secretariaat -1.361,34 -1.380,00 -1.400,00 -1.420,00 -1.450,00 -1.480,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler ondersteunende 
diensten 1.361,34 1.380,00 1.400,00 1.420,00 1.450,00 1.480,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler secretariaat -499,04 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler archief 499,04 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler secretariaat -262,01 -310,00 -360,00 -410,00 -470,00 -530,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler personeelsdienst 262,01 310,00 360,00 410,00 470,00 530,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler secretariaat -210,00 -260,00 -310,00 -370,00 -430,00 -490,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

Tweede pensioenpijler financiële dienst 210,00 260,00 310,00 370,00 430,00 490,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling 
stond niet op punt A000077 

2de pensioenpijler - contractueel personeel 
- WZC -105,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

technische verschuiving - onderverdeling zit niet 
juist A000077 

2de pensioenpijler - contractueel personeel 
- DC De Lindeboom 105,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

technische verschuiving - onderverdeling zit niet 
juist A000077 

2de pensioenpijler - contractueel personeel 
- WZC -390,09 -400,00 -415,00 -430,00 -450,00 -475,00 

technische verschuiving - deze dienst was niet 
aangemaakt A000077 

2de pensioenpijler - contractueel personeel 
- financiële dienst 390,09 400,00 415,00 430,00 450,00 475,00 

technische verschuiving - deze dienst was niet 
aangemaakt A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - wonen -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling zat 
niet goed A000077 
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GSD - vastbenoemd personeel - financiële 
dienst 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling zat 
niet goed A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - sociale 
dienst -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

technische verschuiving - onderlinge verdeling zat 
niet goed A000077 

GSD - vastbenoemd personeel - financiën 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
technische verschuiving - onderlinge verdeling zat 
niet goed A000077 

Werkgeversbijdragen - contractueel 
administratief personeel - jeugd -10.500,00 -10.500,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.500,00 -11.500,00 technische verschuiving - ander beleidsveld A000077 

Werkgeversbijdragen - contractueel 
administratief personeel - speelpleinen 10.500,00 10.500,00 11.000,00 11.000,00 11.500,00 11.500,00 technische verschuiving - ander beleidsveld A000077 

Bezoldigingen - contractueel administratief 
personeel - jeugd -32.000,00 -32.500,00 -33.000,00 -33.500,00 -34.000,00 -35.000,00 technische verschuiving - ander beleidsveld A000077 

Bezoldigingen - contractueel administratief 
personeel - speelpleinen 32.000,00 32.500,00 33.000,00 33.500,00 34.000,00 35.000,00 technische verschuiving - ander beleidsveld A000077 

Aankoop van materialen, benodigdheden en 
wisselstukken voor (vracht)wagens 
tractoren en fietsen gemeente en ocmw -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 CBS 3/3/2020 A000078 
Uitbestede werkzaamheden en onderhoud 
voor (vracht)wagens tractoren en fietsen 
gemeente en ocmw 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 CBS 3/3/2020 A000078 
Ochtend-, middag en avondtoezicht 
(scholen) -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 

budget is verkeerd voorzien geweest in de opmaak 
van het budget A000062 

Middagtoezicht gemeentescholen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
budget is verkeerd voorzien geweest in de opmaak 
van het budget A000049 

Kosten bodembeheerorganisatie (jaarlijkse 
kosten ivm gemeentelijke TOP) -420,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cbs 2/6/2020 - staalnames over budget A000047 

Monitoren en meten kwaliteit leefomgeving 420,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cbs 2/6/2020 - staalnames over budget A000047 

Studiekost: opmaak hemelwaterplan ism 
Aquafin, infiltratie, ... -6.617,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cbs 2/6/2020 - op budget foorkasten kwam nog een 
factuur binnen van 2019 en budgetten zijn niet 
overgedragen van de oude naar de nieuwe BBC. A000043 

Plaatsing foorkasten 6.617,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cbs 2/6/2020 - op budget foorkasten kwam nog een 
factuur binnen van 2019 en budgetten zijn niet 
overgedragen van de oude naar de nieuwe BBC. A000055 

Ontvangsten: stratenloop -9.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CBS 9/6/2020. Door de covid-19 epidemie worden 
de stratenloop en feeeest in het park niet 
georganiseerd, maar wel brecht picknickt. De 
kosten en opbrengsten worden (deels) verschoven). A000071 
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Ontvangsten: Brecht picknickt 9.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CBS 9/6/2020. Door de covid-19 epidemie worden 
de stratenloop en feeeest in het park niet 
georganiseerd, maar wel brecht picknickt. De 
kosten en opbrengsten worden (deels) verschoven). A000072 

Kosten feest in 't park -8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CBS 9/6/2020. Door de covid-19 epidemie worden 
de stratenloop en feeeest in het park niet 
georganiseerd, maar wel brecht picknickt. De 
kosten en opbrengsten worden (deels) verschoven). A000072 

Onkostenvergoedingen vrijwilligers Brecht 
picknickt 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CBS 9/6/2020. Door de covid-19 epidemie worden 
de stratenloop en feeeest in het park niet 
georganiseerd, maar wel brecht picknickt. De 
kosten en opbrengsten worden (deels) verschoven). A000072 

Kosten feest in 't park -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CBS 9/6/2020. Door de covid-19 epidemie worden 
de stratenloop en feeeest in het park niet 
georganiseerd, maar wel brecht picknickt. De 
kosten en opbrengsten worden (deels) verschoven). A000072 

Organisatie activiteit Brecht picknickt 
(allerlei kosten) 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CBS 9/6/2020. Door de covid-19 epidemie worden 
de stratenloop en feeeest in het park niet 
georganiseerd, maar wel brecht picknickt. De 
kosten en opbrengsten worden (deels) verschoven). A000072 

Evenementen groot publiek: stratenloop -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CBS 9/6/2020. Door de covid-19 epidemie worden 
de stratenloop en feeeest in het park niet 
georganiseerd, maar wel brecht picknickt. De 
kosten en opbrengsten worden (deels) verschoven). A000071 

Organisatie activiteit Brecht picknickt 
(allerlei kosten) 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CBS 9/6/2020. Door de covid-19 epidemie worden 
de stratenloop en feeeest in het park niet 
georganiseerd, maar wel brecht picknickt. De 
kosten en opbrengsten worden (deels) verschoven). A000072 

Vorming gemeente en ocmw -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 

CBS 16/6/2020: Dit budget was voorzien onder de 
algemene pot, maar komt beter onder onderwijs 
terecht. A000078 

Vorming onderwijs (gemeentescholen) 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

CBS 16/6/2020: Dit budget was voorzien onder de 
algemene pot, maar komt beter onder onderwijs 
terecht. A000049 

Renovatie sporthal De Ring -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
technische verschuiving: andere dienst om bonnen 
te maken, ivm bedrag van esthetica A000022 

Renovatie sporthal De Ring: deel Esthetica 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
technische verschuiving: andere dienst om bonnen 
te maken, ivm bedrag van esthetica A000022 

Kosten woonwerkverkeer muziekschool en 
IKO -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 
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Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel muziekschool en IKO 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer basisonderwijs -805,00 -805,00 -805,00 -805,00 -805,00 -805,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel basisonderwijs 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer jeugddienst -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel jeugddienst 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer sport toezichters -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel sport toezichters 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer sportdienst -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel sportdienst 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer erfgoed -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel erfgoed 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer evenementen -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel evenementen 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer cultuurdienst -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel cultuurdienst 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer bibliotheek -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel bibliotheek 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer groendienst -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel groendienst 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 
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Kosten woonwerkverkeer wonen -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel wonen 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer dienst omgeving -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel dienst omgeving 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer toerisme -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel toerisme 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer lokale economie -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel lokale economie 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer veiligheid -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel veiligheid 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer brandweer 
(poets) -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel brandweer (poets) 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer duurzaamheid -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel duurzaamheid 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer leefomgeving -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel leefomgeving 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer wegen -285,00 -285,00 -285,00 -285,00 -285,00 -285,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel wegen 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer burgerzaken -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 
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Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel burgerzaken 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer technische dienst 
gebouwen en projecten -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel technische dienst gebouwen en 
projecten 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer ondersteunende 
diensten -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel ondersteunende diensten 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer archief -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel archief 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer personeelsdienst -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 -345,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel personeelsdienst 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer financiële dienst -805,00 -805,00 -805,00 -805,00 -805,00 -805,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel financiële dienst 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer secretariaat -605,00 -605,00 -605,00 -605,00 -605,00 -605,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel secretariaat 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Kosten woonwerkverkeer dienst welzijn -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 -115,00 
technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000077 

Onkostenvergoedingen betaald aan 
personeel dienst welzijn 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

technische verschuiving - is van in begin verkeerd 
gebudgetteerd A000078 

Bibliotheek: vergoedingen voor artiesten en 
Sabam, auteurslezingen, ... 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

CBS 20200616. De 2 bovenvermelde ramingen 
waren in het vorige meerjarenplan opgenomen als 
1 raming. Bij de opsplitsing van de vroegere raming 
is het budget van de catering overschat en het 
budget van de auteurslezingen onderschat. Qua 
catering wordt er enkel voor auteurs die lezingen A000074 
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geven in de voor- en in de namiddag een broodje 
voorzien. Dit is echter een minderheid van alle 
lezingen. 

Bibliotheek: auteurslezingen, ... - catering -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 

CBS 20200616. De 2 bovenvermelde ramingen 
waren in het vorige meerjarenplan opgenomen als 
1 raming. Bij de opsplitsing van de vroegere raming 
is het budget van de catering overschat en het 
budget van de auteurslezingen onderschat. Qua 
catering wordt er enkel voor auteurs die lezingen 
geven in de voor- en in de namiddag een broodje 
voorzien. Dit is echter een minderheid van alle 
lezingen. A000074 

 

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is 
Alle documentatie met betrekking tot de beleidsrapporten is publiek beschikbaar op de website van de gemeente op het adres https://www.brecht.be/node/678.  
Daarnaast kan u voor uitleg of duiding steeds terecht bij de financiële dienst. Elke informatie kan per e-mail opgevraagd worden bij de financieel directeur 
(joni.terreur@brecht.be).  

https://www.brecht.be/node/678
mailto:joni.terreur@brecht.be

