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Voorwoord 

 

Vroeger was een jaarrekening louter een blik op de financiële resultaten van het bestuur, terwijl de 

jaarrekening nu meer dienst moet doen als beleidsinstrument. De rekening moet immers toelaten om 

het gevoerde beleid te evalueren. Hiervoor dient de jaarrekening een zicht te bieden op de mate waarin 

de vooropgezette prioritaire beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd.  

Maar uiteraard heeft de jaarrekening ook nog steeds een financiële functie. De jaarrekening moet im-

mers een volledig en getrouw beeld geven van de werkelijke financiële situatie van een bestuur, aan-

gezien het de reële verrichtingen weergeeft en geen voorafgaandelijke ramingen. De jaarrekening laat 

een vergelijking toe tussen wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).  

Dit rapport bestaat uit drie onderdelen: (i) de verplichte onderdelen van de jaarrekening, (ii) de toelich-

ting van deze jaarrekening en (iii) een aanvullende rapportage van de financieel beheerder over de 

financiële toestand van de gemeente.  
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Jaarrekening 2018 

 

De jaarrekening bestaat verplicht uit 3 onderdelen (cfr. art. 30): 

• een beleidsnota 

• een financiële nota 

• de samenvatting van de algemene rekeningen. 

De beleidsnota 

De beleidsnota van de jaarrekening geeft het beleid weer dat het bestuur gedurende het voorbije finan-

ciële boekjaar heeft gevoerd. Het voornaamste onderdeel van deze beleidsnota is de evaluatie van het 

gevoerde beleid of de mate waarin de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd. De beleidsnota 

omvat ook een toelichting over de financiële toestand van het bestuur en verwoordt de aansluiting met 

de financiële nota. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doel-

stellingenrekening en de financiële toestand. 

 
De gemeente Ingelmunster heeft in het begin van de legislatuur in het initieel meerjarenplan 2014-2019 

6 prioritair strategische doelstellingen naar voor geschoven: (i) Ruimte om te ondernemen, (ii) Aanbod 

voor schoolgaande kinderen, (iii) Een veilig en net Ingelmunster, (iv) Geen natte voeten in huis, (v) De 

schaarse middelen heel rationeel en doelmatig beheren en (vi) Ingelmunster digitaal. Deze 6 prioritaire 

strategische doelstellingen zijn uitgewerkt in de prioritaire beleidsdoelstellingen van de gemeente. 

De doelstellingenrealisatie is nog steeds opgesplitst in twee luiken: het prioritair beleid voor de jaren 

2017-2019 en het reeds uitgevoerde prioritaire beleid voor de jaren 2014-2016. 

 

Doelstellingenrealisatie 

In de doelstellingenrealisatie wordt het gevoerde beleid gedurende het financiële boekjaar geëvalueerd. 

In dit onderdeel wordt onderzocht of de beoogde doelen zijn behaald en welke inspanning het bestuur 

hiervoor heeft moeten leveren. Kernvragen zoals “Wat hebben we bereikt?” en “Wat hebben we hiervoor 

gedaan?” worden beantwoord in de doelstellingenrealisatie. Hiervoor verwijzen we naar het apart do-

cument bijgevoegd bij deze jaarrekening. 
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Doelstellingenrekening 

J1 is het officiële schema van de doelstellingenrekening. Per beleidsdomein wordt een opsplitsing ge-

maakt tussen het totaal van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoel-

stellingen en het totaal van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. De ge-

realiseerde kasstromen worden hierbij vergeleken met de gebudgetteerde kasstromen. De cijfers van 

het prioritair beleid zijn uitvoerig toegelicht in de nota “doelstellingenrealisatie”. 

Financiële toestand 

De financiële toestand van de jaarrekening bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis 

in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget. Ook een vergelijking van de autofinan-

cieringsmarge in de jaarrekening en de autofinancieringsmarge in het budget mag niet ontbreken.  

De financiële toestand wordt dus bekeken vanuit twee invalshoeken. Het resultaat op kasbasis is het 

gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met bestemde gelden. Het gecumuleerd budgettair resul-

taat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou be-

schikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd 

hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de 

middelen heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschik-

baar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het 

gecumuleerd budgettair resultaat. Anders gezegd is dit de indicator voor de financiële gezondheid op 

korte termijn (toestandsevenwicht). 

 
Het resultaat op kasbasis is geëvolueerd van 1.572.032 euro bij opmaak initieel budget 2018 tot 

2.376.439 euro eindbudget tot uiteindelijk 7.427.295 euro bij afsluiten van het boekjaar. Dit verschil 

van 5.050.856 euro tussen eindbudget en afsluit van het jaar heeft verschillende oorzaken.  

 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Startbudget 

  
   

I. Exploitatiebudget  3.030.112 1.789.732 1.970.237 

II. Investeringsbudget  -2.484.502 -6.294.977 -1.885.438 

III. Andere -711.498 -711.498 -711.498 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -165.888 -5.216.744 -626.699 

V. Gecumuleerd budgett. resultaat vorig boekjaar 7.593.183 7.593.183 2.198.731 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat  7.427.295 2.376.439 1.572.032 

VII. Bestemde gelden  0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 7.427.295 2.376.439 1.572.032 
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Ten eerste stellen we een beter saldo van het exploitatiebudget vast. Dit saldo ligt 1.240.381 euro 

hoger in vergelijking met het exploitatiesaldo van het eindbudget. Indien we de vergelijking maken 

tussen budgetramingen en jaarrekeningcijfers zien we een samenspel van lagere gerealiseerde uitgaven 

(-675.871 euro) en hoger gerealiseerde ontvangsten (+564.509 euro). De voornaamste oorzaak van de 

lagere gerealiseerde uitgaven is te zoeken bij de categorie goederen en diensten. Hier zien we een 

verschil van 18%, waarvan het grootste verschil zichtbaar is in de domeinen algemeen bestuur en vrije 

tijd. Belangrijke verschillen zien we onder andere in: (i) softwarekosten, (ii) outsourcing wegen, (iii) 

uitstellen projecten rond digitalisering, (iii), … De hoger dan geraamde ontvangsten komen terug in alle 

categorieën. De ontvangsten uit de werking stijgen met 11% in vergelijking met de raming, voornamelijk 

te wijten aan het saldo 2017 van IVIO. De fiscale ontvangsten stijgen met 2% en dit is voornamelijk 

toe te schrijven aan hogere inkomsten onroerende voorheffing. Ook de werkingssubsidies stijgen met 

5%. Deze hoge stijging heeft te maken met de planbatenheffing van RUP Deefakker-West. Tenslotte 

zien we ook nog een stijging van de financiële ontvangsten ten opzichte van de geraamde ontvangsten, 

wat vooral te maken heeft met hogere dividenden ten gevolge de ontbinding van FIGGA (zie later). 

 

Een tweede oorzaak van het hoge resultaat op kasbasis is het saldo van het investeringsbudget. 

Dit saldo is 3.810.475 euro hoger in vergelijking met het eindbudget. Net zoals voorgaande jaren zijn 

er investeringsprojecten opgeschoven in de tijd. In totaal dragen we ongeveer 4 miljoen euro over naar 

het volgende boekjaar. De voornaamste projecten die zijn overgedragen zijn: de werken CV Kerk, pro-

ject Jan Breydel, project Waterstraat, de brug, Rodenbachwijk, … Sommige projecten zijn uiteraard al 

lopende, maar de werkelijke facturatie schuift op in de tijd. 

 
De som van het exploitatie-, investerings- en liquiditeitensaldo zorgt er voor dat het resultaat van het 

boekjaar -165.888 bedraagt in plaats van -5.216.744 euro bij goedkeuring van de laatste budgetwijzi-

ging boekjaar 2018. Bij dit negatief resultaat van het boekjaar 2018 worden de reserves uit het verleden 

opgeteld (7.593.183 euro), waardoor we een gecumuleerd budgettair resultaat bekomen van 7.427.295 

euro, volledig vrij te besteden.  

 
De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het financieel draagvlak (exploitatiesaldo min rente-

lasten leningen) en de netto periodieke leningsuitgaven. Anders gezegd is dit het evenwicht op lange 

termijn of de garantie op de financiële gezondheid van het bestuur op lange termijn (structureel even-

wicht). 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Startbudget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 3.325.754 2.085.373 2.265.878 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.007.140 1.007.140 1.007.140 

Autofinancieringsmarge (I-II) 2.318.614 1.078.233 1.258.739 
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Uiteraard heeft het beter resultaat van het exploitatiesaldo invloed op het financieel draagvlak en dus 

ook een positieve invloed op de autofinancieringsmarge, die stijgt met 1.240.381 euro in vergelijking 

met het eindbudget. Het is meteen duidelijk dat dit te wijten is aan het verbeterde exploitatieresultaat 

en niks te maken heeft met de netto periodieke leningsuitgaven. 

De financiële nota 

De financiële nota van de jaarrekening bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de 

liquiditeitenrekening. Hun inhoudelijke betekenis dient perfect overeen te stemmen met de componen-

ten exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget in de financiële nota bij het budget. 

Alleen wordt de werkelijke situatie met de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten voor het afgesloten 

dienstjaar vermeld.  

De exploitatierekening 

J2 is het modelschema van de exploitatierekening. 

Voor elk beleidsdomein bevat schema J2 de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven. In de exploitatiere-

kening is het duidelijk dat het gerealiseerde exploitatieresultaat een stuk beter is dan het geraamde 

resultaat in het eindbudget (+1.240.381 euro). Alle domeinen hebben een beter resultaat in de jaarre-

kening in vergelijking met het eindbudget. In absolute cijfers wordt de aandacht in eerste instantie 

getrokken naar het domein algemeen bestuur (+355.708 euro) en het domein gebiedswerking 

(+259.046 euro). Bij het domein algemeen bestuur zijn het vooral de lagere uitgaven die een rol spelen, 

terwijl dit bij het domein gebiedswerking de hogere ontvangsten zijn. Uitgedrukt in percentages wordt 

de opmerkelijke verbetering van het domein infrastructuren in de verf gezet. Meer gedetailleerde infor-

matie over de materiële verschillen tussen realisaties en ramingen, kunt u terugvinden in de toelichting 

van de financiële nota. 

De investeringsrekening 

De investeringsrekening bestaat uit 2 delen. Ten eerste is er een overzicht, per beleidsdomein, van alle 

ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar. J3 is het officiële schema van dit overzicht. 

Vooral in het domein infrastructuren is er een heel groot verschil tussen saldo jaarrekening en saldo 

eindbudget (2.523.185 euro). Dit heeft uiteraard te maken met het uitstellen van grote. Meer detail 

hierover kunt u terugvinden in de toelichting van de financiële nota. 

 

Schema J4 geeft in principe de afgesloten enveloppes weer voor boekjaar 2018. In boekjaar 2018 is 

geen enkele portefeuille afgesloten. Alle portefeuilles zijn in stand gehouden tot en met boekjaar 2019. 
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De liquiditeitenrekening 

J5 is het modelschema voor de liquiditeitenrekening. De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op 

kasbasis van het financiële boekjaar weer. De liquiditeitenrekening bevat: (i) de ontvangsten en uitga-

ven volgens de exploitatierekening, (ii) de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening, 

(iii) de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening (de 

zogenaamde ‘andere’ verrichtingen), (iv) het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige finan-

ciële boekjaar en (v) de bestemde gelden.  

De exploitatierekening en investeringsrekening kwamen eerder aan bod. 

In de liquiditeitenrekening verschijnt er inderdaad een derde categorie: ‘andere’ verrichtingen. Hieron-

der worden o.a. de aflossingen van schulden geboekt. In vergelijking met het geraamd liquiditeitenbud-

get 2018 is het resultaat gelijk.  

 
Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt -165.888 euro. Dit is een negatief saldo maar wel 

een grote verbetering in vergelijking met het budget. De som van het budgettaire resultaat van het 

boekjaar en het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar is gelijk aan het gecumuleerde budget-

taire resultaat van 7.427.295 euro. 

 

De samenvatting van de algemene rekeningen 

De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en 

kosten. 

De balans 

De balans geeft een overzicht van het vermogen van een bestuur op het einde van het financiële boek-

jaar en de vergelijking met het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar (J6).  

 

Wat valt er op in de balans? 

 (i) De financiële vaste activa stijgen met 5.250 euro. Dit bedrag bestaat uit 2.750 euro voor volstor-

ting aandelen CIPAL, 500 euro voor 25% aandelen TMVS en 2.000 euro aandelen DVV Midwest. 

(ii) De materiële vaste activa stijgen met 1.607.696 euro. Hier spelen drie verschillende invloeden. 

Ten eerste zien we bijkomende investeringen voor een waarde van 3.052.086 euro. Dit is opgesplitst 

in: (i) terreinen en gebouwen voor 2.083.722 euro, (ii) wegen en overige infrastructuur voor 551.178 

euro en (iii) roerende goederen voor 417.185 euro. Ten tweede wordt het bestaand patrimonium ook 

afgeschreven. We investeren beduidend meer dan dat we afschrijven. 

(iii) De financiële schulden op lange termijn zijn gedaald. Er is geen nieuwe lening opgenomen 

waardoor de aflossingen sterk doorwegen. 
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(iv) De schulden uit ruiltransacties (KT-schulden) zijn gedaald in boekjaar 2018. Dit heeft vooral 

te maken met de leveranciersschulden. 

(v) Ook de schulden uit niet-ruiltransacties (KT schulden) zijn gedaald met 162.197 euro. Dit 

heeft te maken met het voorschottensysteem van aanvullende belasting op de personenbelasting.  

(vi) Het netto-actief van de balans is in 2018 gestegen met 2.118.580 euro. Hier spelen verschillende 

factoren een rol. (i) Het boekjaar 2018 sluit af met een positief resultaat van het boekjaar van 1.589.617 

euro. (ii) Ten tweede hebben we in boekjaar 2018 voor 789.075 euro nieuwe investeringssubsidies 

ontvangen (o.a. subsidies kasteelpark, inbreng ontwikkelaar Kanaalomgeving en subsidie provincie pro-

ject Ingelmunster benoveert). (iii) Ten derde zien we een dalende factor van 260.113 euro (verrekening 

van bestaande investeringssubsidies).  

Deze info is ook terug te vinden in mutatiestaat 4 van TJ7 “De toelichting bij de balans” (zie later). 

 

De staat van opbrengsten en kosten 

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het financiële boek-

jaar ook de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar (J7). Het overschot of het tekort 

van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de 

kosten.  

 
In 2018 hebben we een overschot van het boekjaar van 1.589.617 euro (zie eerder). Dit overschot van 

het boekjaar bestaat uit 3 componenten: (i) een operationeel overschot/tekort, (ii) een financieel over-

schot/tekort en (iii) een uitzonderlijk overschot/tekort. In vergelijking met het jaar 2017 is het resultaat 

van het boekjaar gedaald met 215.222 euro. Enerzijds zien we een daling van het operationeel overschot 

(- 584.912 euro) en het financieel overschot (- 173.885 euro) en anderzijds zien we een verbetering 

van het uitzonderlijk saldo (+ 543.576 euro).  

 

(i) In 2018 wordt een operationeel overschot gecreëerd van 1.650.856 euro. Dit houdt in dat de cou-

rante opbrengsten hoger liggen dan de courante kosten. In vergelijking met 2017 zien we een daling 

van dit operationeel overschot. De daling van dit operationeel overschot is te wijten aan een toename 

van de operationele uitgaven en een daling van de operationele ontvangsten. De stijging van de ope-

rationele uitgaven heeft verschillende oorzaken: (i) we schrijven meer af aangezien we de voorbije jaren 

ook fors meer hebben geïnvesteerd (nieuwbouw BKO/BLO, nieuwbouw jeugdlokalen, …), (ii) de toege-

stane werkingssubsidies liggen ook een pak hoger (vnl. door gemeentelijke bijdrage OCMW en MIDOW), 

(iii) de bezoldigingen zijn toegenomen door onder andere aanwerving en hogere wedde directeurs en 

tenslotte (iv) neemt ook de categorie goederen en diensten lichtjes toe. De daling van de operationele 

ontvangsten heeft voornamelijk te maken met de categorie ‘andere operationele opbrengsten’. Vorig 

jaar konden we hier de meevaller boeken van de verkoop van de pastorie in de Weststraat.  
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(ii) Het  financieel overschot bedraagt 4.871 euro, 173.885 euro minder in vergelijking met vorig jaar. 

Dit heeft alles te maken met een daling van de financiële opbrengsten. We zien voornamelijk minder 

inkomsten uit financieel actief. 

(iii) Het negatief uitzonderlijk resultaat van -66.110 euro tenslotte ook terug genormaliseerd. Vorig jaar 

lag dit een stuk hoger door de toegestane investeringssubsidies. Deze lagen een stuk hoger in 2017 

aangezien de gemeente haar aandeel in de brug heeft betaald aan W&Z. Nu betaalden we enkel de 

investeringstoelage aan de brandweerzone MIDWEST en een paar aanpassings- en verbeteringspre-

mies. Tegelijk zien we ook een uitzonderlijke opbrengst van 18.497 euro wat te wijten is aan verkoop 

van een aantal machines van de technische dienst. 
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Toelichting van de jaarrekening 

 

Net zoals bij het meerjarenplan, budget en de budgetwijzigingen, wordt ook de jaarrekening verduide-

lijkt met een toelichting.  

 

Deze toelichting bevat minstens een aantal verplicht opgelegde elementen: 

- De toelichting bij de exploitatierekening 

- De toelichting bij de investeringsrekening 

- De evolutie van de liquiditeitenrekening 

- Een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 

- De toelichting bij de balans 
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De toelichting bij de exploitatierekening 

Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ont-

vangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de 

laatste budgetwijziging.  

 

Er wordt een opsplitsing gemaakt per beleidsdomein waarbij enkel de relatief grote (opvallende) ver-

schillen worden toegelicht. Uiteraard is het zo dat vele kleintjes groot maken, maar het is onbegonnen 

werk om ook alle kleine verschillen op te sommen.  

 

Geconsolideerd kunnen we vaststellen dat er 675.871 euro van de geraamde uitgaven niet is ge-

bruikt in boekjaar 2018. Op een totaal geraamd uitgavenbudget van 11.316.491 euro, gaat dit toch over 

6%. Dus 6% van de geraamde middelen is niet uitgegeven. Als we dit meer in detail bekijken, dan is 

het duidelijk dat dit verschil vooral te wijten is aan de categorie goederen en diensten (-539.858 euro). 

Maar ook de uitgaven in de categorie bezoldigingen (-99.196 euro) liggen lager dan geraamd. 

Als we de ontvangsten onder de loep nemen, dan zien we dat er 564.509 euro meer is ontvangen 

dan geraamd (+4%). Deze extra ontvangsten vinden we terug in alle categorieën: fiscale ontvangsten 

(+162.655 euro), ontvangsten uit de werking (+95.221 euro), werkingssubsidies (+214.505 euro) en 

de financiële ontvangsten (+ 80.911 euro).  

 

Beleidsdomein algemene financiering 

Geconsolideerd stellen we een stijging vast van het resultaat in het beleidsdomein algemene financiering 

(+200.355 euro). Deze stijging is bijna volledig te wijten aan de stijging van de ontvangsten. We be-

spreken de noemenswaardige verschillen in deze ontvangsten.  

 

AR ITEM Budgetwijziging Rekening Verschil 

7400000 00100 2.104.629 2.125.135 + 20.506 

7300000 00200 3.780.203 3.863.262 + 83.059 

7301000 00200 3.014.161 3.062.113 + 47.952 

7374000 00200 37.500 67.125 + 29.625 

7375000 00200 25.000 11.000 - 14.000 

 

De inkomsten van het gemeentefonds (7400000/00100) liggen 20.506 euro hoger dan geraamd. In 

vergelijking met vorig boekjaar is dit een stijging van 4,7%. De inkomsten uit het gemeentefonds zijn 

heel sterk afhankelijk van heel wat parameters (fiscaliteit, sociaal, tewerkstelling, gemeentelijk 
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onderwijs, landelijkheid, …). De Vlaamse overheid belooft een stijging van 3% maar de berekeningspa-

rameters bepalen de stijging per gemeente.  

De inkomsten voor onroerende voorheffing (AR 7300000) liggen hoger dan gesimuleerd. In 2016 had-

den we 5% minder ontvangen dan geraamd, in 2017 kregen we al iets meer dan geraamd (1%) en nu 

dus 4% meer dan geraamd. Dus vermoedelijk is dit ook deels een inhaalbeweging van het verleden. 

Het is ook logisch dat we in lijn blijven en zelfs een lichte stijging waarnemen, aangezien de bedrijven-

terreinen en woonontwikkeling in gebruik worden genomen. Ook de inkomsten APB (AR 7301000) liggen 

een stukje hoger dan geraamd. Opnieuw zien we dat de effecten van de taks shift minder negatief 

uitvallen dan geraamd. Maar natuurlijk ervaren we hier ook impact van de nieuwe woonontwikkelingen. 

Een overzicht van de evolutie in de tijd van de inkomsten uit aanvullende belastingen komt later in deze 

toelichting nog aan bod. 

 
Voor de belasting op leegstaande gebouwen (AR 7374000) is er opnieuw meer ingekohierd dan ver-

wacht. Dit is uiteraard moeilijk te voorspellen en we dienen nog eventuele bezwaren af te wachten van 

het laatste kohier. Tegelijk zien we wel beduidend minder inkomsten op de belasting voor verkrotting 

en verwaarloosde gebouwen (AR 7375000), wat positief is voor de gemeente aangezien dit vooral een 

belasting is met de bedoeling om het straatbeeld te verfraaien. 

 

Beleidsdomein algemeen bestuur 

In dit domein zien we een vrij groot verschil tussen het geraamde resultaat (-6.680.649 euro) en het 

gerealiseerde resultaat (-6.324.941 euro). Het resultaat verbetert met 355.708 euro. Deze verbetering 

is voornamelijk te wijten aan lager dan geraamde uitgaven (-341.602 euro). We verklaren de grootste 

verschillen: 

 

AR ITEM/ACTIE Budgetwijziging Rekening Verschil 

6130290 01900 42.250 8.531  - 36.719 

6152100 * 142.550 91.190  - 51.360 

6152200 01900 156.861 125.224  - 31.637 

6131120 0119B 50.000 32.405  - 17.595 

 

Er was in het budget 42.250 euro voorzien voor outsourcing (AR 6130290/01900) rond een drietal 

digitaliseringsprojecten: een onderzoek van de website, digitaal meldpunt en het dossierbeheersysteem. 

Het onderzoek van de website is vooruitgeschoven in de tijd en opnieuw voorzien in boekjaar 2019 

(15.000 euro). Het project digitaal meldpunt is afgewerkt en het project dossierbeheersysteem is nog 

lopende. De vooruitgang van deze twee laatste projecten zijn ook meer uitvoerig besproken in de be-

spreking van het prioritair beleid. 
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De softwarekosten (AR 6152100) liggen opnieuw een pak lager dan gebudgetteerd. Enerzijds heeft dit 

te maken met het uitstellen van bepaalde projecten rond digitalisering: zo was er geld voorzien om te 

werken met het doccle platform voor het aanbieden van de digitale factuur of belastingbiljet via doccle. 

Dit project is voorlopig uitgesteld. Anderzijds zien we ook dat er nog geen onderhoudskost wordt aan-

gerekend voor het programma kwandoo. Ook op serverniveau (6152200/01900) hebben we een marge 

van 31.637 euro.  

Tenslotte zien we ook nog een groot verschil op onderhoud voertuigen (AR 6131120/0119B). We heb-

ben de voorbije legislatuur al sterk geïnvesteerd in ons wagenpark en op basis van het budget voor het 

onderhoud van deze voertuigen zien we dat deze investeringen lonen. Jaar na jaar zien we een afname 

van deze kosten: in 2016 betaalden we nog 58.612 euro, in 2017 42.345 euro en in 2018 klokken we 

af op 32.405 euro.  

Uiteraard hebben we hier enkel ingezoomd op de grote afwijkingen. Er zijn uiteraard nog veel meer 

beschikbare budgetten om het bedrag van 340.464 euro te bekomen, maar dit is meer een verhaal van 

vele kleintjes maken groot. 

 

AR ITEM/ACTIE Budgetwijziging Rekening Verschil 

62* 0119B 634.079 581.276 - 52.803 

 
Geconsolideerd zien we op het domein algemeen bestuur een beschikbaar saldo van 84.191 euro voor 

de categorie bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (AR 62*). Hier zien we voornamelijk een ver-

schil voor de bezoldigingen op het item technische dienst, dit zowel voor de statutaire als voor de 

contractuele personeelsleden. Bij de statutairen heeft dit te maken met het onbetaald verlof van één 

van de medewerkers technische dienst. Dit personeelslid is niet vervangen. Bij de contractuelen heeft 

dit voornamelijk te maken met langdurig zieken. 

 

Beleidsdomein Infrastructuren 

Het domein infrastructuren heeft een veel beter resultaat dan verwacht. Het resultaat was geraamd op 

100.723 euro, maar uiteindelijk is er een resultaat gerealiseerd van 215.764 euro. Dit is voornamelijk 

te wijten aan de hogere ontvangsten dan geraamd (+ 84.841 euro). Maar ook de uitgaven liggen iets 

lager dan geraamd (- 30.200 euro). 

 

AR ITEM/Actie Budgetwijziging Rekening Verschil 

6130290 02000 64.000 43.443 - 20.558 

6131190 02000 30.000 20.250 - 9.750 

6161000 02000 54.000 48.625 - 5.376 

6130290 06800 88.500 79.637 - 5.905 
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7500000 06400 420.399 401.127 - 19.272 

7500000 06500 167.600 266.335 + 98.835 

 

Op outsourcing wegen (AR 6130290/02000) zien we opnieuw een overschot van 20.558 euro. Jaarlijks 

voorziet het bestuur geld voor strooien en sneeuwruimen, klein onderhoud van de wegen, vegen en 

diverse wegmarkeringen en belijning. Ondanks het overschot, zien we wel een stijging in vergelijking 

met boekjaar 2017. Een van de voornaamste redenen hier is het vegen van de markt na de uitzendingen 

WK voetbal. In totaal kostte dit de gemeente iets meer dan 14.000 euro. Ook hebben we in 2018 meer 

kleine herstellingen aan wegen, voetpaden, … laten uitvoeren in vergelijking met boekjaar 2017. 

De onderhouds- en herstellingskosten wegen (AR 61311900/0119B) en technische benodigdheden voor 

de wegen (AR 6161000/02000) liggen in totaal ook 14.176 euro lager dan geraamd.  

De opbrengsten uit financiële activa voor elektriciteit (AR 7500000/06400) liggen 19.272 euro lager dan 

geraamd, terwijl de opbrengsten uit financiële activa voor gas (AR 7500000/06500) 98.835 euro hoger 

liggen dan verwacht. Dit heeft alles te maken met de splitsing van FIGGA in ZEFIER EN GASELWEST. 

De belangen van ex-FIGGA in Publi-T en Publigas zijn voortaan bij GASELWEST ondergebracht. In totaal 

hebben we voor Publi-T en Publigas 113.321,37 euro aan dividend ontvangen, bovenop onze jaarlijkse 

dividenden voor elektriciteit en gas van GASELWEST. Het jaarlijks dividend van FIGGA is uiteraard weg-

gevallen. 

 

Beleidsdomein Gebiedswerking 

Ook het domein gebiedswerking doet het financieel beter dan verwacht. Het gerealiseerde resultaat is 

beter (259.046 euro) dan het geraamde resultaat. Dit is voornamelijk te wijten aan hogere ontvangsten 

(+221.902 euro), maar ook de uitgaven liggen iets lager (-37.144 euro).  

 

AR ITEM Budgetwijziging Rekening Verschil 

6155002 03500 20.000 6.763 13.237 

7021000 03000 304.291 358.938 + 54.647 

7405900 06000 4.250 148.538 + 144.288 

 

In boekjaar 2018 was er 20.000 euro voorzien voor de bijdrage aan Midwest voor de renovatiecoach 

(AR 6155002/03500). Ingelmunster draagt een deel van de loonkost van deze renovatiecoach, die 1,5 

dag per week werkt voor Ingelmunster. De renovatiecoach is pas aangeworven in het najaar 2018 wat 

het beschikbare budget meteen verklaart.  

De retributie van IVIO (AR 7021000/03000) ligt ook een stuk hoger dan geraamd. Dit heeft te maken 

met het saldo van boekjaar 2017. 
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En dan tenslotte zien we de impact van de eerder vernoemde planbatenheffing van RUP Deefakker-

West (AR 7405900/06000). Normaal gezien ontvangt de gemeente geen planbatenheffing, behalve 

wanneer het gaat over de aanduiding van een lokaal bedrijventerrein. 

 

Beleidsdomein Vrije tijd 

In plaats van een geraamd exploitatiesaldo van -1.073.484 euro, zien we een gerealiseerd resultaat van 

-871.415 euro. Dit is een verschil van 202.070 euro. Deze verbetering is voornamelijk te wijten aan 

lagere uitgaven. 

 

AR ITEM Budgetwijziging Rekening Verschil 

6* 07051 28.050 14.500 + 13.550 

6103100 07400 17.000 11.845 + 5.155 

6103200 07400 20.400 8.237 + 12.163 

6111000 07400 33.000 25.033 + 7.997 

6493000 07400 41.750 50.270 - 8.520 

7021000 07400 30.000 37.343 + 7.343 

6130290 0820A 33.000 26.405 + 6.595 

6499000 09450 165.000 144.208 + 21.292 

7021000 09450 70.000 80.053 + 10.053 

7405000 09450 22.500 15.098 - 7.403 

 

Op het item extra activiteiten cultuur (07051) is er nog 13.550 euro beschikbaar van het voorziene 

budget van 28.050 euro. We hadden initieel meer middelen voorzien voor de organisatie van de 11 juli 

viering. Uiteindelijk is dit evenement ingericht met een veel lager budget. 

Op het item sport (07400) valt het op dat we budget over hebben voor onderhoud gebouwen (AR 

6103100), waterverbruik (AR 6130200) en gasverbruik (AR 6111000). Het waterverbruik zien we jaar 

na jaar afnemen. In 2016 bedroeg dit nog 28.581 euro, in 2017 12.826 euro en tenslotte in 2018 

tekenen we nog een bedrag op van 8.237 euro. Ook het gasverbruik is opnieuw gedaald. Wel zien we 

op het item sport dat er meer toelagen zijn uitbetaald aan de verenigingen dan initieel in het budget 

voorzien (AR 6493000/07400). Dit heeft te maken met de uitbetaling van de toelage aan FCMU volgens 

de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2018. Dit is echter 

niet in het budget vertaald geweest. 

 

 

De bijdrage aan Stad Izegem voor de academie voor muziek en woord (een afdeling van de kunstaca-

demie regio Izegem) ligt ook lager dan verwacht (AR 6130290/0820A). Maar we zien wel jaarlijks een 
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stijging van deze bijdrage. In 2016 betaalden we nog 20.333,17 euro, in 2017 was dit 24.173,85 euro 

en intussen betalen we 26.404,52 euro. De bijdrage stijgt, maar ook het aanbod in Ingelmunster is 

gestegen, aangezien intussen ook gebruik wordt gemaakt van de lokalen van de OLV school voor de 

inrichting van lessen muziek en woord.   

Op het item kinderopvang zien we dat de effectief uitbetaalde dotatie (6499000/09450) aan de CVBA 

kinderopvang 21.292 euro lager ligt dan geraamd. Uiteraard betalen we intussen meer kosten voor de 

organisatie van de kinderopvang dan enkel deze bijdrage aan de CVBA. Maar in totaliteit hebben we 

23.172 euro minder betaald dan initieel geraamd. In totaliteit hadden we in uitgaven 205.320 euro 

voorzien voor de kinderopvang, terwijl we 182.148 euro hebben betaald voor boekjaar 2018. Tegelijk 

zien we ook hogere ontvangsten dan geraamd (7.166 euro). Dit is vooral te danken aan de hogere 

bijdragen van ouders (AR 7021000/09450). De subsidies voor het busproject (AR 7405000/09450) val-

len iets lager uit dan initieel geraamd. We ontvingen 15.097 euro in plaats van de geraamde 22.500 

euro.  

 

Beleidsdomein Onderwijs 

Het domein onderwijs eindigt met een positief exploitatiesaldo van 44.845 euro, dit is 108.159 euro 

beter dan geraamd na de laatste budgetwijziging. Dit heeft voornamelijk te maken met lagere gereali-

seerde uitgaven (- 85.346 euro). Er is niet echt één specifieke budgetpost die er bovenuit steekt. Je ziet 

een besparingsverhaal doorheen alle budgetposten. Ook komt duidelijk in de cijfers naar voren dat we 

vanaf het najaar beroep doen op outsourcing voor het poetsen van de gemeentescholen. De interne 

poetsvrouwen zijn ingezet in andere gemeentegebouwen. Deze beslissing zorgt voor een opmerkelijke 

besparing op het domein onderwijs.  

 

Beide gemeentescholen moeten zelfbedruipend zijn, wat inhoudt dat het domein onderwijs met uitzon-

dering van het item sociale voordelen positief moet zijn. In totaal is er op het item sociale voordelen 

12.507 euro uitgegeven (vergoeding gemachtigde opzichters neem hiervan 56% in beslag). Als we deze 

uitgave uit het saldo domein onderwijs filteren, bekomen we een saldo (winst) van 57.352 euro. Wel 

moeten we er ons bewust van zijn dat nog niet alle schoolfacturen van de maanden januari 2018 tot en 

met december 2018 zijn betaald op 31/12/2018. Als later blijkt dat we niet alles kunnen innen en hiervan 

een deel op oninbaar moet worden geplaatst, dan zal dit ten laste vallen van een volgend boekjaar. In 

boekjaar 2018 hebben we geen enkele factuur voor het onderwijs oninbaar verklaard.  
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De exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) 

 

Uitgaven 

Schema TJ1 toont dat 58% van de exploitatie-uitgaven wordt gerealiseerd in het domein algemeen 

bestuur. Dit domein is veruit de grootste slokop van alle uitgaven (6.529.914 euro). Nadien volgen de 

domeinen onderwijs (16%) en vrije tijd (10%). 

 
Over alle domeinen heen, zijn de bezoldigingen (36%) en de toegestane werkingssubsidies (35%) de 

twee voornaamste uitgavencategorieën in exploitatie. De categorie goederen en diensten volgt met 

21%. 

 
48% van de totale uitgaven aan bezoldigingen valt ten laste van het domein algemeen bestuur. Dit 

is ook vrij logisch, aangezien het grootste deel van de loonkost is toegewezen aan beleidsitems van het 

algemeen bestuur (managementteam, technische dienst, onthaalmedewerkers, dienst bevolking- en 

burgerlijke stand, …). Ook het domein onderwijs heeft heel wat uitgaven bezoldigingen, sociale lasten 

en pensioenen. 37% van alle bezoldigingen vallen ten laste van dit domein. Deze bezoldigingen zijn 

99% gesubsidieerd door de hogere overheid. Enige wat overblijft zijn de vergoedingen gemachtigde 

opzichters, vergoedingen woon-werkverkeer en GSD bijdragen. 

De toegestane werkingssubsidies vallen vrijwel volledig ten laste van het domein algemeen bestuur 

(91%). Dit heeft natuurlijk alles te maken met de bijdrage aan het OCMW van 2.525.035 euro, de 

bijdrage aan de politiezone van 813.650 euro en de exploitatiebijdrage aan de hulpverleningszone van 

164.129 euro. In het domein vrije tijd wordt er 7% van de toegestane werkingssubsidies uitbetaald. Dit 

zijn de toelagen aan de verenigingen (98.892 euro), dotatie aan de kinderopvang (144.208 euro) en de 

bijdrage aan Labadoux (25.000 euro). 

De categorie goederen en diensten bedraagt 21% van de totale exploitatie-uitgaven. 42% van deze 

kosten behoort tot het domein algemeen bestuur, 19% tot het domein vrije tijd en 11% tot het domein 

onderwijs.  

8% van de totale exploitatie-uitgaven zijn financiële uitgaven. Deze uitgaven bevinden zich uitslui-

tend in het domein algemene financiering (31%) en het domein gebiedswerking (69%). In het domein 

algemene financiering zijn dit de rentelasten van leningen, in het domein gebiedswerking is dit de bij-

drage in het exploitatieverlies van IVIO. 
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Ontvangsten 

Wat betreft ontvangsten, bevat het domein algemene financiering uiteraard het leeuwendeel van de 

ontvangsten (75%). Daarna volgt het domein onderwijs met 13%. 

 
De inkomsten uit fiscale ontvangsten en boetes zijn veruit de belangrijkste inkomsten over alle do-

meinen heen (55%). Hieruit blijkt nog maar eens hoe sterk een gemeente afhankelijk is van de fiscale 

inkomsten om haar werking te financieren. De aanvullende ontvangsten (o.a. aanvullende personenbe-

lasting en de opcentiemen onroerende voorheffing) zijn de grootste inkomstenbronnen, goed voor 

7.121.201 euro in het jaar 2018. De eigen financieringsbijdrage van de gemeente leverde 457.423 euro 

op (331.960 euro gezinnen en 125.472 euro bedrijven). Deze fiscale inkomsten vallen allemaal in het 

domein algemene financiering. 

 

Ook 60% van alle ontvangen werkingssubsidies behoren tot het domein algemene financiering. Dit 

heeft alles te maken met de inkomsten uit het gemeentefonds. In 2018 kreeg de gemeente 2.125.135 

euro als basisdotatie, 190.807,97 euro aanvullende dotatie (Elia compensatie), 227.950,28 euro com-

pensatie gesco’s, 178.683,67 euro sectorsubsidies, 96.845 compensatie derving OV voor investeringen 

in materieel & outillage en 8.089 euro voor compensatie derving OV voor energiezuinige woningen en 

verlaagd tarief. Ook het domein onderwijs strijkt 36% van de werkingssubsidies op. Een groot deel 

ervan is toe te wijzen aan de subsidies voor het onderwijzend personeel (1.453.857 euro). Uiteraard 

krijgen beide scholen De Wingerd en De Zon ook subsidies voor hun werking (263.799 euro). 

De ontvangsten uit de werking (7% van de totale ontvangsten) zitten grotendeels verdeeld over 4 

domeinen: het domein gebiedswerking (43%), algemeen bestuur (16%), onderwijs (10%) en het do-

mein vrije tijd (27%). In het domein gebiedswerking zijn dit vooral de inkomsten retributie IVIO 

(358.938 euro) en inkomsten van de dienst stedenbouw (39.058 euro). In het domein algemeen bestuur 

gaat het onder andere over inkomsten dienst bevolking en burgerlijke stand (88.954 euro), inkomsten 

van verkoop urnezerkjes en concessie begraafplaatsen (38.200 euro) en inkomsten kadobon (9.912 

euro). In het domein vrije tijd gaat dit over inkomsten bibliotheek (8.060 euro), inkomsten jeugdwerking 

(10.086 euro), inkomsten kinderopvang (135.569 euro), inkomsten sport (95.412 euro) en inkomsten 

evenementen/cultuur (12.016 euro).  

 

De financiële ontvangsten zijn bijna volledig toe te schrijven aan dividenden onder het domein in-

frastructuren. In 2018 liggen deze ontvangsten een stuk hoger door splitsing van FIGGA in ZEFIER en 

GASELWEST (zie eerder).  
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De evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 

TJ2 geeft de evolutie in de tijd van de exploitatierekening. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen 

de boekjaren 2016, 2017 en 2018. In schema TJ2 BIS kan je de vergelijking terug vinden voor de 

periode 2013-2018. 

 
Uitgaven 

Geconsolideerd zien we dat de uitgaven gestegen zijn met 3% of 290.979 euro in vergelijking met 

boekjaar 2017. Deze stijging zet de trendbreuk sinds vorig jaar verder. Sinds 2013 stelden we immers 

jaarlijks een daling vast van deze uitgaven, maar sinds vorig jaar zien we opnieuw een stijging. 

 

 
 
 

De stijging in boekjaar 2018 is voornamelijk te wijten aan een stijging van de OPERATIONELE UIT-

GAVEN (+2%). Onder de operationele uitgaven, vind je volgende categorieën terug: (i) goederen en 

diensten, (ii) personeelskosten (iii) toegestane werkingssubsidies en (iv) andere operationele uitgaven. 

De drie eerste categorieën worden meer in detail besproken; de laatste is verwaarloosbaar. 

 

Goederen en diensten 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2.057.073 2.168.700 2.063.511 2.163.348 2.380.195 2.420.244 

 + 111.627 -105.189 + 99.837 + 216.847 + 40.049 

 + 5% -5% +5% +10% + 2% 
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De categorie goederen en diensten is gestegen met 2% of 40.049 euro in vergelijking met boekjaar 

2017. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de domeinen infrastructuren met een stijging van 73.7321 

euro. Deze stijging wordt grotendeels afgezwakt door een daling van de categorie goederen en diensten  

in het domein algemeen bestuur (- 46.632 euro). 

In het domein infrastructuren is deze stijging voornamelijk te wijten aan de hogere kosten outsourcing 

wegen (vegen na uitzending voetbalmatchen WK, klein onderhoud van de wegen), eigen herstellingen 

van de wegen, extra kosten elektriciteit straatverlichting en hogere kosten outsourcing groen. 

In het domein algemeen bestuur zitten er heel wat verschillen in vergelijking met boekjaar 2017. We 

zien zowel stijgingen als dalingen van kosten. De voornaamste stijgingen: (i) verkiezingsuitgaven in 

2018, (ii) advocatenkosten stijgen jaarlijks, (iii) de aankoop voor het pakket kwandoo voor reservaties 

kinderopvang en sport- en jeugdkampen, (iv) extra kosten drukwerk, (v) de bijdrage aan de WVI voor 

de handhavingsambtenaar en (vi) hogere kosten voor feesten en plechtigheden door onder andere de 

opening nieuwbouw BKO/BLO. Deze stijgingen worden gecompenseerd door een aantal uitgaven die 

een stuk minder kosten in boekjaar 2018: (i) lagere kosten onderhoud wagenpark technische dienst, 

(ii) lagere kosten voor outsourcing dienstverlening (o.a. ondersteuning Trifinance voor projecten zoals 

meldpunt Ingelmunster en het dossierbeheersysteem, digitalisering dienst bevolking en burgerlijke 

stand), (iii) lagere serverkosten en (iv) de kost voor huur voertuigen is weggevallen door einde leasing-

contract. 

 

De categorie toegestane werkingssubsidies is gestegen met 145.323 euro of 4%. 

 

Toegestane werkingssubsidies 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2.782.203 2.917.154 3.288.266 3.609.697 3.775.877 3.921.199 

 134.951 371.113 321.430 166.180 145.323 

 + 5% +13% +10% +5% +4% 

 
 
Deze stijging is te wijten aan een stijging binnen het domein algemeen bestuur (+163.608 euro). De 

dotatie aan de politiezone MIDOW is gestegen met 27.894 euro of 4%, de dotatie aan de kerkfabriek 

Sint-Amand is gestegen met 23.475 euro of 77%, de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Ingelmun-

ster is gestegen met 97.895 euro of 4% en de exploitatiedotatie aan de brandweerzone Midwest is 

gestegen met 5.827 euro of 4%. In het domein vrije tijd zien we geen opvallend verschil, maar in detail 

zijn er wel een aantal zaken die bewegen: (i) We zien een stijging van de toelage aan sportverenigingen 

met een bedrag van 11.085 euro of 11%. Dit heeft te maken met de uitbetaling van de toelage aan 

FCMU volgens de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2018 

(zie eerder). (ii) De dotatie kinderopvang is gedaald met 17.792 euro. In 2017 was het de opstart van 
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de nieuwe manier van werken, terwijl we nu in boekjaar 2018 voor het eerst een volwaardig werkings-

jaar vaststellen. Dus ondanks de toename van het aantal kinderen die in onze opvang terecht kunnen, 

daalt de dotatie aan de CVBA. Zoals eerder genoemd, draagt de gemeente ook nog andere kosten voor 

deze kinderopvang (zie eerder). (iii) Ook het Labadoux festival kreeg 5.000 euro extra in boekjaar 2018. 

In het domein onderwijs zien we een daling van 8.262 euro en dit heeft voornamelijk te maken met de 

afname van TIVOLI-uren. Het is een bewuste keuze van de directie en het bestuur om deze niet-ge-

subsidieerde uren af te bouwen. 

 

De categorie bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgt met 74.665 euro of 2%. 

 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5.120.018 4.752.579 4.308.299 3.949.174 3.954.493 4.029.158 

 -367.439 -444.280 -359.126 5.320 74.665 

 -7% -91% -92% +0,1% +2% 

 

Per domein bekeken, zien we een sterke stijging in het domein algemeen bestuur (+105.584 euro of 

+6%) en gebiedswerking (+ 13.487 euro of +6%), een daling in het domein onderwijs (-36.988 euro 

of -2%) en een lichte daling in het domein vrije tijd (- 7.418 euro of -1%). De domeinen infrastructuren 

en algemene financiering dragen geen loonlasten. 

 

De stijging in het domein algemeen bestuur is te wijten aan: (i) de verhoging van de wedde van de 

algemeen directeur en financieel directeur ten gevolge van het nieuwe decreet over het lokaal bestuur 

(integratie), (ii) de extra aanwerving van een administratief medewerkster, (iii) het verplaatsen van één 

van de medewerkers van payroll OCMW naar payroll gemeente in kader van optimalisatie sociale maribel 

en (iv) de extra kost van een aanwerving van een extra werklied voor de technische dienst dat deels 

wordt teniet gedaan door het vertrek van één van de administratief medewerkers op de technische 

dienst. Deze vier zaken gecombineerd met een index en de verhogingen anciënniteit, zorgen voor een 

stijging van 6% ten opzichte van het vorige boekjaar. Ook in het domein gebiedswerking zien we die-

zelfde stijging van 6% terugkomen. Dit heeft te maken met een anciënniteitssprong van één van de 

medewerkers. Opvallend is de daling in het domein onderwijs. Dit heeft natuurlijk alles te maken met 

de overname van het personeel van payroll gemeente naar de CVBA. Deze beweging heeft zich voor-

gedaan in het najaar van boekjaar 2017, maar in 2018 voelen we uiteraard de impact van een volledig 

werkingsjaar. Concreet gaat het over het personeel dat instond voor ochtend- en avondtoezicht, mid-

dagtoezicht, busbegeleiding en de vrijwilligers voor diezelfde activiteiten. Tenslotte zien we ook een 

lichte daling in het domein vrije tijd. Dit heeft te maken met het aanvragen van 4/5. 
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Als we ons concentreren op de evolutie in de tijd, dan vallen ons een aantal zaken op. We zien een 

daling in de jaren 2014, 2015 en 2016 om vanaf dan terug gestaag te stijgen. In het jaar 2014 zien we 

een daling door een eerste transfer van personeel op payroll gemeente naar payroll OCMW. Dit in het 

kader van behoud sociale maribel. In het jaar 2015 zien we de invloed van twee zaken: (i) de opstart 

van de hulpverleningszone waardoor de personeelskost van de vrijwilligers brandweer verdwijnt en (ii) 

een tweede transfer van personeel op payroll gemeente naar payroll OCMW. De daling in boekjaar 2016 

is te wijten aan het anders boeken van de subsidies sociale maribel. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren wordt deze niet langer geboekt als werkingssubsidie maar als negatieve personeelskost. Dit ver-

tekent uiteraard het beeld van de werkelijke personeelskost ten laste van de gemeente. 

 

 

Naast de operationele uitgaven, zien we een stijging van de FINANCIELE UITGAVEN (+4%) in ver-

gelijking met boekjaar 2017. Enerzijds hebben we een daling van de rentelasten van leningen en an-

derzijds zien we een stijging in de bijdrage van het exploitatieverlies van IVIO.  

 

Financiële uitgaven 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.075.469 1.126.932 977.654 891.744 903.028 941.602 

 + 51.463 - 149.278 - 85.910 + 11.284 +38.574 

 + 5% - 13% - 9% + 1% +4% 

 

 

Ontvangsten 

De ontvangsten zijn in boekjaar 2018 gestegen met 227.191 euro of 2%.  
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De OPERATIONELE ONTVANGSTEN zijn gestegen met 347.365 euro of 3%. De operationele ont-

vangsten bestaan uit volgende categorieën: (i) ontvangsten uit de werking, (ii) fiscale ontvangsten en 

boetes, (iii) werkingssubsidies en (iv) andere operationele ontvangsten. Net zoals bij de uitgaven wor-

den de drie eerste meer in detail besproken, terwijl de vierde categorie verwaarloosbaar is. 

 

De ontvangsten uit de werking stijgen met 6% of 58.224 euro.  

Ontvangsten uit de werking 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

845.381 874.277 991.696 856.997 928.708 986.932 

 +28.896 +117.419 -134.699 +71.711 +58.224 

 +3% +13% -14% +8% +6% 

 

Als we dit per domein bekijken, dan zien we een sterke stijging in het domein vrije tijd (+ 51.696 euro 

of +25%), een stijging van 32.832 euro of 8% in het domein gebiedswerking en een afname van 23% 

of 29.925 euro in het domein onderwijs. 

 
De stijging in het domein vrije tijd is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de inkomsten kinderopvang. We 

zien een stijging van 35.504 euro in de ouderbijdragen van de kinderopvang (+79%). Dit is niet enkel 

te wijten aan de uitbreiding van de capaciteit van de opvang, maar ook door het aanbod van de voor- 

en naschoolse opvang van onze gemeentescholen sinds 1 april 2018. Tegelijk zien we ook een opval-

lende daling in de verhuur van onze sportzalen en sportterreinen. Een aantal verenigingen moeten hun 

factuur voor het gebruik van terreinen en zalen nog ontvangen. De daling in het domein onderwijs is 

het gevolg van de stijging in het domein vrije tijd te wijten aan de kinderopvang. De scholen moeten 

zelf niet meer instaan voor ochtend- en avondopvang, dus vallen niet alleen de kosten weg, maar ook 

de opbrengsten (of ouderbijdragen). De stijging van 32.832 euro in het domein gebiedswerking heeft 

te maken met de retributie van IVIO. Deze stijgt met 30.501,47 euro in vergelijking met boekjaar 2017. 

Eigenlijk is dit te wijten aan saldo boekjaar 2017 van IVIO. 
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De fiscale ontvangsten stijgen met 3% of 203.222 euro. Deze ontvangsten situeren zich enkel in het 

domein algemene financiering. 

 

Fiscale ontvangsten 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6.317.413 7.133.177 7.467.578 7.631.926 7.654.939 7.858.160 

 +815.764 +334.401 +164.347 +23.013 +203.222 

 +13% +5% +2% +0,3% +3% 

 

De voornaamste inkomstenbron van een gemeente zijn de aanvullende belastingen: de opcentiemen 

onroerende voorheffing, de aanvullende personenbelasting en de aanvullende belasting op gemotori-

seerde voertuigen. 

 
Laat ons starten met de opcentiemen op de onroerende voorheffing. We concentreren ons op de on-

roerende voorheffing exclusief compensatie voor materieel en outillage (OV na correctie in onderstaande 

tabel). 2019 is trouwens het laatste jaar waarin we deze compensatie nog krijgen. Als we vergelijken 

met boekjaar 2017 zien we een stijging van 151.516 euro of 4%. De daling van 2016 ligt intussen al 

weer 2 jaar achter ons. 

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

OV 3.334.746 3.830.939 3.885.979 3.685.532 3.711.746 3.863.262 

OV na correctie 3.237.901 3.734.094 3.789.134 3.588.687 3.711.746 3.863.262 

  +496.193 +55.040 -200.447 +123.059 +151.516 

  +15% +1% -5% +3% +4% 

 

De aanvullende belasting op de personenbelasting is in boekjaar 2018 gestegen met 52.191 euro of 

2%. Vanuit de stafdienst voor beleidsexpertise en – ondersteuning van de federale overheidsdienst 

financiën ontvingen we de bruto impact van de tax shift voor het boekjaar 2017 en volgende jaren. 

Voor het jaar 2018 was de bruto impact van dat jaar voor de gemeente Ingelmunster berekend op 

135.790,13 euro. Deze cijfers houden geen rekening met de terugverdieneffecten ten gevolge van de 

tax shift. De bedoeling van de tax shift is nu eenmaal het creëren van bijkomende tewerkstelling en 

koopkracht wat de inkomsten APB dan weer positief beïnvloed. Niet alleen de terugverdieneffecten 

zorgen voor een stijging van de APB, ook het investeren in nieuwe woontonwikkelingen loont. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting voor 

de jaren 2013-2018. Ondanks de verhoging van de aanvullende personenbelasting tot 8% op 1 januari 
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2014, zien we pas een impact in de jaren 2015 en 2016. In deze jaren noteerden we toenames van 

respectievelijk 12% en 14%.  

 

Aanvullende belasting op de personenbelasting 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

APB 2.326.675 2.371.537 2.667.922 3.030.206 3.009.921 3.062.113 

  +44.862 +296.385 +362.284 -20.284 +52.191 

  +2% +12% +14% -1% +2% 

 

De aanvullende belasting op motorvoertuigen is ook licht toegenomen in boekjaar 2018 (+1%). In 

boekjaar 2018 was deze aanvullende belasting goed voor een inkomst van 195.825,91 euro. 

 

De gemeente heeft niet enkel aanvullende belastingen, maar ook eigen gemeentebelastingen, met de 

financieringsbijdrage voor gezinnen en bedrijven als de voornaamste inkomstenbron van deze eigen 

belastingen. We belichten hieronder de voornaamste eigen belastingen.  

Als we inzoomen op de financieringsbijdrage, dan zien we zowel voor de bedrijven als voor de gezinnen 

hogere inkomsten doorheen de jaren. Aangezien de bedragen hetzelfde zijn gebleven over de legislatuur 

heen, heeft dit te maken met het aantal aanslagen. De bijkomende ontwikkelingen op ons grondgebied 

zijn niet enkel positief voor de inkomsten uit aanvullende belastingen. 

De inkomsten uit belasting op reclamedrukwerk is afgenomen doorheen de legislatuur. De daling zette 

zich het sterkst door na boekjaar 2014. Dit is logisch aangezien dit een belasting is met een ontradend 

doel en dit werpt zijn vruchten af. De belasting op leegstand blijft vrij hoog en is zelfs sterk toegenomen 

in boekjaar 2018, hoewel we hier nog geen voldoende zicht hebben op het aantal (al dan niet ingewil-

ligde) bezwaren. De belasting op verkrotting ligt uitzonderlijk laag in boekjaar 2018, wat heel positief 

is. 

 

Eigen gemeentebelastingen 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Financieringsbijdrage 371.132* 438.675 435.606 438.510 440.083 457.432 

Gezinnen  323.575 323.231 326.585 327.059 331.960 

Bedrijven  115.100 112.375 111.925 113.024 125.472 

Reclamedrukwerk 32.114 160.250 146.370 142.447 136.985 135.439 

Leegstand 37.500 55.500 37.500 50.250 54.000 67.125 

Verkrotting 10.630 7.500 27.000 25.500 42.125 11.000 

* dit is nog de ‘oude’ milieubelasting. In 2014 voerde de nieuwe beleidsploeg de financieringsbijdrage in. In 2013 was deze 
milieubelasting enkel een belasting voor gezinnen en was er ook geen onderscheid tussen gezinnen en alleenstaanden. Vanaf 
2014 is dit onderscheid wel gemaakt en zijn ook de bedrijven belast onder dezelfde noemer. 
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De werkingssubsidies stijgen met 61.611 euro of 1%. We zien een stijging van de algemene wer-

kingssubsidies (+ 95.517 euro) en een daling van de specifieke werkingssubsidies (-34.906 euro). 

 

Werkingssubsidies 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4.418.007 4.412.195 4.473.395 4.367.484 4.685.012 4.746.623 

 -5.812 +61.200 -105.911 +317.529 +61.611 

 -0,1% +1% -2% +7% +1% 

 

De stijging van de algemene werkingssubsidies is volledig toe te schrijven aan een stijging van het 

gemeentefonds in het domein algemene financiering. De inkomsten uit het gemeentefonds stijgen met 

5% in vergelijking met boekjaar 2017. In het domein algemeen bestuur zien we een heel sterke daling 

van de specifieke werkingssubsidies, namelijk een daling van 261.005 euro. Dit heeft alles te maken 

met de laatste schijf omslag brandweer die we in boekjaar 2017 nog ontvangen hebben. Dit was een 

bedrag van 259.713 euro (het laatste bedrag voor zonevorming). Deze daling van het domein algemeen 

bestuur wordt voor een groot stuk gecompenseerd door de stijging in het domein gebiedswerking. Zoals 

eerder al gezegd kregen we in boekjaar 2018 een bedrag van 148.228 euro planbatenheffing voor RUP 

Deefakker-West. Ook kregen we 20.000 euro als eenmalige ondersteuning voor de afbouw van asbest 

in samenwerking met IVIO. Ook in het domein onderwijs zien we een stijging met 45.351 euro, maar 

dit heeft voornamelijk te maken met de subsidies voor de bezoldigingen van het onderwijzend perso-

neel. Deze subsidies zijn gestegen met 28.535 euro en dekken de uitgaven van de bezoldigingen. De 

overige stijging is voornamelijk te wijten aan extra werkingssubsidies voor het ondersteuningsteam van 

De Zon (+10.416 euro) en extra werkingssubsidies voor de gewone werking van De Zon (+10.273 

euro). De werkingssubsidies voor De Wingerd zijn gedaald in boekjaar 2018. De stijging die we zien in 

het domein vrije tijd is de subsidie in kader van het busproject (15.098 euro). 

 

De FINANCIELE ONTVANGSTEN zijn gedaald met 120.173 euro of 15%. Enerzijds zien we een daling 

in het domein algemene financiering (- 77.512 euro) en anderzijds zien we een daling in het domein 

gebiedswerking (- 42.299 euro).  

 

Financiële ontvangsten 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

662.658 627.071 1.164.805 594.052 806.534 686.360 

 - 35.586 + 537.734 - 570.753 + 212.482 -120.173 

 - 5% + 86% - 17% + 6% -15% 
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Deze daling in vergelijking met boekjaar 2017 heeft alles te maken met de kapitaalverhoging van FIGGA 

(in boekjaar 2017) in uitvoering van het splitsingvoorstel van FIGGA naar Zefier en GASELWEST. Tegelijk 

zijn er ook extra dividenden van publi-T en publigas ontvangen ten gevolge van deze constructie in 

boekjaar 2018, waardoor de afname in vergelijking met boekjaar 2017 nog enigszins meevalt. 

 

Geconsolideerd 

Geconsolideerd resulteert het bovenstaande in een exploitatieresultaat van 3.030.112 euro, wat 2% 

lager ligt in vergelijking met boekjaar 2017. 
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De toelichting bij de investeringsrekening 

Deze toelichting bevat een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten 

en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging. 

De voornaamste materiële verschillen zijn te wijten aan het later uitvoeren van geplande investeringen 

(zie eerder). Eind 2018 zijn opnieuw heel wat investeringsprojecten overgedragen naar boekjaar 2019 

voor een totaalbedrag van meer dan 4 miljoen euro in uitgaven. Geconsolideerd is de realisatiegraad 

van de investeringen 44% (de verhouding van de betaalde investeringen ten opzichte van de geraamde 

investeringen). De realisatiegraad per investeringsportefeuille verschilt uiteraard. We bespreken hierbij 

de twee grootste portefeuilles. 

In portefeuille 2014/003 ‘Investeringen patrimonium’ hebben we een realisatiegraad van 57%, 

wat vrij hoog is. Onder deze portefeuille valt onder andere de bouw van de nieuwe jeugdlokalen, waar-

van zo goed als alles is betaald in boekjaar 2018. De drie voornaamste projecten waarvoor geld is 

overgedragen naar volgend boekjaar zijn: (i) de investeringen in de kerk (centrale verwarming), (ii) 

investeringen in omheining atletiekpiste, afwatering brouwerijsite op het sportcentrum en (iii) investe-

ringen in het schoolgebouw (vernieuwing van de ramen bouw De Wingerd). In totaal dragen we voor 

deze projecten 931.635 euro over naar boekjaar 2019.  

In portefeuille 2014/005 ‘Infrastructuurwerken’ is er een realisatiegraad van slechts 25%. In to-

taal wordt in deze portefeuille meer dan 1,8 miljoen euro overgedragen naar volgend boekjaar. De 

voornaamste projecten die worden overgedragen zijn: Rodenbachwijk, studies allerhande wegenwerken 

(stationsomgeving, Waterstraat, Rodenbachwijk, Gentstraat, Oostrozebekestraat, …), Mandelmeersen, 

… 

 

De investeringsrekening per beleidsdomein (TJ3) 

Schema TJ3 geeft de investeringsverrichtingen weer per beleidsdomein. Het leeuwendeel van de be-

taalde investeringen situeert zich in de domeinen vrije tijd en infrastructuur. In het domein vrije tijd is 

dit zowel de voltooiing van de jeugdlokalen als de omgevingsaanleg van de nieuwbouw BKO/BLO. In 

het domein infrastructuur is dit onder andere de afsluiting van het kasteelpark, voetpaden, buitenge-

woon onderhoud wegen, investeringen in machines en materiaal technische dienst, … 

 
Uitgaven 
 
In het financieel actief hebben we 5.250 euro geïnvesteerd. Dit bedrag bestaat uit 2.750 euro voor 

volstorting aandelen CIPAL, 500 euro voor 25% aandelen TMVS en 2.000 euro aandelen DVV Midwest. 

Wat betreft de investering in gronden en gebouwen, zien we de grootste uitgaven in de beleidsdo-

meinen infrastructuren en vrije tijd. In het domein infrastructuren betaalden we voornamelijk voor de 

afsluiting van het kasteelpark en een eerste schijf van de vernieuwing centrale verwarming van de kerk. 

Ook is er bijkomend geïnvesteerd in de begraafplaats (grafkelders, ontgravingen, verfraaiing 
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begraafplaats). In het domein vrije tijd is er voornamelijk geld uitgegeven aan: (i) de nieuwe jeugdlo-

kalen en (ii) omgevingsaanleg BKO/BLO. In het domein onderwijs is het de investering in het buiten-

schrijnwerk van de gemeenteschool. 

De investeringen in wegen en overige infrastructuur situeren zich voornamelijk binnen het domein 

infrastructuren. De voornaamste uitgaven zijn: aanleg fietspad Bruinbeek, buitengewoon onderhoud 

van diverse wegen, opschikkingswerken voetpaden diverse wegen, aankoop straatmeubilair, buitenge-

woon onderhoud van en nieuwe openbare verlichting, … De investeringen in het domein vrije tijd be-

treffen de afsluiting van de nieuwe jeugdlokalen, de aanleg of vernieuwing van speelpleintjes op grond-

gebied Ingelmunster en de aanleg van een nieuw speelplein op de speelplaats.  

 
Wat betreft roerende goederen, steekt het domein algemeen bestuur er bovenuit. Er is voor 263.358 

euro geïnvesteerd in roerende goederen. Er is heel wat geïnvesteerd in nieuw informaticamateriaal: 

nieuwe schermen in de gebouwen, WIFI voor het gemeentehuis en sociaal huis, clickshare systeem 

voor de vergaderzalen, conferentiesysteem voor de raadzaal, allerhande vervangingsinvesteringen, … 

Ook zien we dat er opnieuw is geïnvesteerd in het wagenpark van de technische dienst: aankoop van 

een nieuwe grasmachine, zoutstrooier en een bijkomend CNG voertuig.  

Ook het domein vrije tijd neemt een groot stuk van de investeringen in roerende goederen voor haar 

rekening (85.956 euro). Voor de sportdienst is onder andere geïnvesteerd in een nieuwe vloerbescher-

ming in de sportzaal, een nieuwe poetsmachine en nieuwe gymmatten, netten en doeltjes. In de kin-

deropvang is er geïnvesteerd in nieuw spelmateriaal voor de kinderen. Voor de muziekacademie is er 

een nieuwe piano aangekocht. Tenslotte zijn er in de bibliotheek nieuwe zelfuitleenbalies aangekocht 

ter vervanging van de oude exemplaren. In het domein gebiedswerking zien we onder het item klimaat 

en energie de investering in zonnepanelen. 

 
De investeringen in immateriële vaste activa, situeren zich in 3 beleidsdomeinen. De studiekosten 

voor de opmaak van RUP’s (RUP Mandel Oost, RUP Ringlaan – Bruggestraat en RUP Ketenstraat) zijn 

ten laste van het domein gebiedswerking. In het domein infrastructuren zijn erelonen betaald voor: 

project Waterstraat, project Rodenbachwijk, project Gentstraat, de afsluiting van het kasteelpark, aan-

koop Mandelmeersen en het project Oostrozebekestraat/Warendestraat. Tenslotte betaalden we ook 

nog studiekosten voor de jeugdlokalen en de nieuwbouw en omgevingsaanleg BKO/BLO en dit ten laste 

van het domein vrije tijd. 

 

De toegestane investeringssubsidies uitbetaald in het domein algemeen bestuur is de investerings-

toelage aan de hulpverleningszone MIDWEST. In het domein gebiedswerking is er voor 10.149 euro 

uitbetaald aan aanpassings- en huisvestingspremies. In het domein infrastructuren is er 800 euro be-

taald aan burgers (2x 400 euro) als subsidie gescheiden afvoersysteem.   
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Ontvangsten 
 
We sommen de voornaamste op: We hebben 409.075,15 euro gekregen in het kader van het project 

afsluiten kasteelpark. Dit bedrag bestaat uit 355.918,49 euro subsidies en 53.156,66 euro inbreng kas-

teelheer. Voor het project Waterstraat hebben we 275.000 euro ontvangen van de projectontwikkelaar. 

In kader van het project Ingelmunster Benoveert hebben we 80.000 euro ontvangen van de provincie.  

 

De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) 

Schema TJ4 is een vergelijking tussen de gerealiseerde geconsolideerde ontvangsten en uitgaven van 

het huidige boekjaar en de twee voorgaande boekjaren.  

Zoals in eerdere jaren al aangekaart, heeft het weinig zin om deze tabel te bespreken aangezien inves-

teringen niet jaarlijks terugkomen. Dit in tegenstelling met de uitgaven en ontvangsten van exploitatie. 

In exploitatie zit een duidelijk terugkerende structuur, bij investeringen werkt men vooral projectmatig. 

Een analyse in de tijd is dan ook minder interessant. Belangrijker is wel de realisatiegraad en dus met 

andere woorden de vergelijking tussen gerealiseerde en geraamde investeringen (zie eerder). 

 

De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5) 

TJ5 is een schema met een overzicht per investeringsenveloppe van de verbinteniskredieten, de vast-

leggingen en de aanrekeningen die al zijn gebeurd in die bepaalde investeringsenveloppes.  

 
Uitgaven 
 
Als we deze tabel meer in detail bekijken over alle enveloppes heen, dan hebben we in totaal meer dan 

20.000.000 euro investeringen gepland. Van deze 20 miljoen euro is er intussen 10.820.193 euro be-

taald. De overige 9.772.808 euro is ofwel overgedragen naar boekjaar 2019 ofwel voorzien in latere 

jaren. Dit gaat zowel over projecten die al in uitvoering zijn en waarvan we nog geen facturen hebben 

ontvangen als over projecten waarvoor het denkwerk al lopende is of projecten die op de planning staan 

maar waarmee de eigen diensten nog niet bezig zijn. 

 

Als we ons concentreren op de kolom ‘Verbinteniskrediet min aanrekeningen’ dan zien we dat er nog 

een totaal van 9,7 miljoen euro aan investeringsuitgaven staat ingeschreven in de toekomstige jaren. 

Van die 9,7 euro is er iets meer dan 4 miljoen euro overgedragen uit boekjaar 2018. Wat dus inhoudt 

dat ongeveer 5 miljoen euro geplande toekomstige projecten zijn.  

Deze uitgaven zijn sterk geconcentreerd in de portefeuilles 2014/003 ‘patrimonium’, 2014/005 ‘infra-

structuurwerken’ en portefeuille 2014/VNI_3.2 ‘Verkeersveiligheid’. In de (nabije) toekomst vinden we 

volgende grote projecten terug: 
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Portefeuille 2014/003 ‘Patrimonium’ 

- CV kerk Sint-Amand  

o Kostprijs project: 430.000 euro waarvan 261.608 euro gesubsidieerd 

o Uitvoeringsjaar: 2018-2019 

 

Portefeuille 2014/005 ‘Infrastructuurwerken’ 

- Kanaalomgeving 

o Kostprijs project: 400.000 euro met een bijdrage van de ontwikkelaar geraamd op 

275.000 euro (betaald in boekjaar 2018) 

o Uitvoeringsjaar: 2019 

- Centrumbrug 

o Kostprijs project: 900.000 euro waarvan 600.000 euro toegestane investeringssubsidies 

aan INFRAX en W&Z. De toegestane investeringssubsidie van 500.000 euro is al betaald 

aan W&Z. De investeringssubsidie aan INFRAX staat nog open. Ook staat er nog een 

gemeentelijk aandeel van 230.765 euro open. 

o Uitvoeringsjaar: 2017-2018-2019 

- Warandestraat/Oostrozebekestraat 

o Kostprijs project: 310.000 euro waarvan 250.000 euro voorzien voor werken boven-

bouw en 60.000 euro voorzien voor het ondergronds brengen van de nutsleidingen 

o Uitvoeringsjaar: 2017-2018-2019 

- Stationsomgeving – prefinanciering 

o Kostprijs project: 206.000 euro waarvan 46.000 euro erelonen en 160.000 euro kosten 

aanleg 

o Uitvoeringsjaar: 2019 – sterk afhankelijk van externe factoren waardoor dit project ver-

schuift in de tijd 

- Stationsomgeving – heraanleg 

o Kostprijs project: 1.622.000 euro waarvan 122.000 euro erelonen en 1.500.000 euro 

kosten heraanleg 

o Uitvoeringsjaar: 2020 – de timing van deze heraanleg is uiteraard afhankelijk van het 

project van de centrumbrug 

- Nijverheidsstraat 

o Kostprijs project: 250.000 euro 

o Uitvoeringsjaar: 2019 
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- Heraanleg voetpaden en fietspaden 

o Rodenbachwijk – kostprijs heraanleg voetpaden, fietspaden… 270.000 euro 

o Rodenbachwijk – kostprijs openbare verlichting 45.000 euro 

o Rodenbachwijk – kostprijs erelonen 30.000 euro waarvan 10.985,68 euro betaald in 

boekjaar 2018 

o Uitvoeringsjaar: 2018 – 2019  

 

Portefeuille 2014/VNI_3.2 ‘Verkeersveiligheid’ 

- project Jan Breydel en parking sportcentrum 

o Kostprijs project: 1.500.000 euro werken + 41.000 euro studies 

o Uitvoeringsjaar: 2019 – uiteraard zijn we hier sterk afhankelijk van externe factoren 

waardoor deze deadline gemakkelijk kan opschuiven. 

 

Ook portefeuille 2014/001 heeft nog meer dan 1 miljoen euro in portefeuille, maar dit zijn jaarlijks 

terugkerende investeringen die nu in het MJP vertaald zitten voor de komende 6 jaar. Het gaat over 

buitengewoon onderhoud diverse wegen, aankoop machines voor de wegen en groenonderhoud, bui-

tengewoon onderhoud en nieuwe openbare verlichting, aankoop straatmeubilair, … 

 

Ontvangsten 

In ontvangsten zien we dat we in de jaren 2014-2018 in totaal voor iets meer dan 3 miljoen euro aan 

investeringsontvangsten verwachtende waren. Hiervan hebben we eind 2018 al 2,4 miljoen euro ont-

vangen. De overige middelen zijn we verwachtende in de (nabije) toekomst. De meest opvallende situ-

eert zich in portefeuille 2014/003 ‘patrimonium’ en betreft de subsidie van de kerk en de ‘subsidie’ in 

kader van Brownfieldconvenant. 
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De evolutie van de liquiditeitenrekening 

Schema TJ6 geeft een vergelijking tussen jaarrekening 2018, 2017 en 2016.  

 

Resultaat op kasbasis 

Het resultaat op kasbasis is gedaald in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2018 houden we een 

spaarpot over van 7.427.295 euro, terwijl deze spaarpot nog 7.593.183 euro bedroeg in 2017 en 

8.350.703 euro in 2016. 

Als we kijken naar het resultaat van het boekjaar, dan zien we een saldo van -165.888 euro in vergelij-

king met een saldo van -757.520 euro in boekjaar 2017. Dus we doen het beter in vergelijking met 

boekjaar 2017. Het exploitatieresultaat ligt iets lager, maar het investeringsresultaat is beduidend min-

der negatief. Hier zien we dat we iets minder hebben betaald aan investeringsuitgaven maar tegelijk 

ook meer investeringssubsidies hebben ontvangen.  

 
Autofinancieringsmarge 

De autofinancieringsmarge kunnen we gemakkelijk berekenen door de periodieke aflossingen in minde-

ring te brengen van het saldo van het exploitatiebudget.  

 

Autofinancieringsmarge 

2014 1.641.656 

2015 2.847.752 

2016 2.237.868 

2017 2.403.066 

2018 2.318.614 

 

In vergelijking met boekjaar 2017 zien we een daling. Dit is een samenspel van een lager exploitatie-

saldo en iets hogere aflossingen. 

 

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 

Deze toelichting bevat alle nodige informatie omtrent het vermogen, de financiële positie en het resul-

taat van het bestuur.  

De toelichting bij de balans (TJ7) 

Deze toelichting bestaat uit vier mutatiestaten: de mutatiestaten van de financiële vaste activa, van de 

materiële vaste activa, van de financiële schulden en van het netto-actief.  

 

Mutatiestaat van de financiële vaste activa 
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Zoals al eerder aangehaald, is het financieel vast actief in 2018 gestegen met 5.250 euro. Dit bedrag 

bestaat uit 2.750 euro voor volstorting aandelen CIPAL, 500 euro voor 25% aandelen TMVS en 2.000 

euro aandelen DVV Midwest. 

 

Mutatiestaat van de materiële vaste activa 

De boekhoudkundige waarde van de rubriek terreinen en gebouwen stijgt met 1.456.269 euro. Er is 

duidelijk heel sterk ingezet op uitbreiding en verbetering patrimonium: de extra investeringen 

(2.083.722 euro) overstijgen ruimschoots de jaarlijkse afschrijvingen (627.453 euro). De waarde van 

de rubriek wegen en overige infrastructuur stijgt met 29.193 euro. De jaarlijkse investeringen 

(551.178) zijn opnieuw hoger dan de jaarlijkse afschrijvingen (521.986 euro). De boekhoudkundige 

waarde van de rubriek installaties, machines en uitrusting stijgt met 94.729 euro. De investeringen 

overschrijden ruimschoots de afschrijvingen (zie eerder). De waarde van de rubriek meubilair, kan-

tooruitrusting en rollend materieel stijgt ook met 27.505 euro. We kunnen dus duidelijk stellen dat 

de gemeente in boekjaar 2018 voldoende heeft geïnvesteerd op haar activa in stand te houden.  

 

Mutatiestaat van de financiële schulden 

Het bedrag aan leningen ten laste van het bestuur is gedaald tijdens het financiële boekjaar 2018. Dit 

is vrij logisch aangezien er geen nieuwe lening is opgenomen en enkel de aflossingen hun rol spelen. 

 

Mutatiestaat van het netto-actief 

Het netto-actief is in het financiële boekjaar 2018 gestegen met 2.118.580 euro. Dit is een samenspel 

van drie factoren: (i) Het boekjaar 2018 sluit af met een positief resultaat van het boekjaar van 

1.589.617 euro. (ii) Er is voor 789.075 euro aan investeringssubsidies ontvangen in het boekjaar 2018 

en (iii) er is voor 260.113 euro verrekend (afschrijving van investeringssubsidies). Op die manier beko-

men we een netto-actief van 46.561.997 euro.  
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Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 

Lijst van de verstrekte werkingssubsidies 

Beleiditem Oms. beleidsitem AR Oms. AR Geboekt 

01500 Internationale relaties 6493000 Toelage aan verenigingen 100,00 

01600 Hulp aan het buiten-
land 

6493000 Toelage aan verenigingen 1.750,00 

01600 Hulp aan het buiten-
land 

6499000 Andere toelagen/dotatie 2.550,00 

01900 Overig algemeen be-
stuur 

6493000 Toelage aan verenigingen 1.550,00 

01900 Overig algemeen be-
stuur 

6499000 Andere toelagen/dotatie 7.766,79 

02100 Openbaar vervoer 6499000 Andere toelagen/dotatie 2.926,98 

03000 Ophalen van huisvuil 6491000 Toelage aan gezinnen 250,00 

03000 Ophalen van huisvuil 6499000 Andere toelagen/dotatie 1.366,00 

03200 Vermindering van de 
milieuverontreiniging 

6491000 Toelage aan gezinnen 530,00 

03400 Aankoop, inrichting, 
beheer van natuur, 
groen en bos 

6491000 Toelage aan gezinnen 1.604,30 

03410 Erosiebestrijding 6491000 Toelage aan gezinnen 2.484,25 

03500 Klimaat en energie 6491000 Toelage aan gezinnen 1.200,00 

03900 Overige milieube-
scherming 

6493000 Toelage aan verenigingen 440,00 

03900 Overige milieube-
scherming 

6496000 Dotatie intragemeentelijke en-
titeit/samenwerkeingsverband 

1.120,00 

04000 Politiediensten 6499010 Dotatie politiezone MIDOW 813.650,04 

04100 Brandweer 6499020 Dotatie hulpverleningszone 
Midwest 

164.129,49 

04200 Dienst 100 6499000 Andere toelagen/dotatie 470,40 

04400 Overige hulpdiensten 6499000 Andere toelagen/dotatie 1.000,00 

04700 Dierenbescherming 6499000 Andere toelagen/dotatie 1.613,70 

05000 Handel en midden-
stand 

6496000 Dotatie intragemeentelijke en-
titeit/samenwerkeingsverband 

1.120,00 

05900 Overige economische 
zaken 

6496000 Dotatie intragemeentelijke en-
titeit/samenwerkeingsverband 

1.120,00 

07050 Gemeenschapscen-
trum 

6493000 Toelage aan verenigingen 18.297,26 

07050 Gemeenschapscen-
trum 

6496000 Dotatie intragemeentelijke en-
titeit/samenwerkeingsverband 

1.120,00 

07100 Feesten en plechtig-
heden 

6491000 Toelage aan gezinnen 4.700,00 

07100 Feesten en plechtig-
heden 

6493000 Toelage aan verenigingen 2.000,00 

07120 Festivals 6493000 Toelage aan verenigingen 25.000,00 

07400 Sport 6493000 Toelage aan verenigingen 50.269,90 
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07400 Sport 6496000 Dotatie intragemeentelijke en-
titeit/samenwerkeingsverband 

1.120,00 

07500 Jeugd 6493000 Toelage aan verenigingen 25.844,99 

07500 Jeugd 6496000 Dotatie intragemeentelijke en-
titeit/samenwerkeingsverband 

1.120,00 

07900 Bijdrage aan de be-
sturen van de ere-
diensten 

6496020 Gemeentelijke bijdrage kerk-
fabriek 

54.083,41 

08610 Administratieve 
dienst van het onder-
wijs 

6494100 Tussenkomst in wedden en 
uitgaven gedragen door an-
dere overh eidsinstellingen 

50.568,75 

08610 Administratieve 
dienst van het onder-
wijs 

6499000 Andere toelagen/dotatie 1.374,00 

08790 Andere voordelen 6493000 Toelage aan verenigingen 375,00 

09000 Sociale bijstand 6496010 Gemeentelijke bijdrage 
OCMW 

2.525.034,77 

09090 Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid 

6493000 Toelage aan verenigingen 3.601,00 

09090 Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid 

6496000 Dotatie intragemeentelijke en-
titeit/samenwerkeingsverband 

1.120,00 

09090 Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid 

6499000 Andere toelagen/dotatie 1.500,00 

09450 Kinderopvang 6496000 Dotatie intragemeentelijke en-
titeit/samenwerkeingsverband 

1.120,00 

09450 Kinderopvang 6499000 Andere toelagen/dotatie 144.208,21 

 

 

Lijst van de verstrekte investeringssubsidies 

BItem Omschr. Bitem AR Omschr. AR Geboekt 

03100 Beheer van regen- en af-
valwater 

6641000 Toegestane investeringssubsi-
dies aan gezinnen 

800,00 € 

06200 Grondbeleid voor wonen 6641000 Toegestane investeringssubsi-
dies aan gezinnen 

5.610,00 € 

09100 Woningen voor personen 
met een handicap 

6641000 Toegestane investeringssubsi-
dies aan gezinnen 

4.538,83 € 

04100 Brandweer 6645000 Toegestane investeringssubsi-
dies aan andere 

73.658,00 € 
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De waarderingsregels 

Een samenvatting van de waarderingsregels, vastgesteld door het college van burgemeester en sche-

penen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn maken deel uit van de toelichting van de 

jaarrekening. Met de waarderingsregels bepaalt het bestuur de waarde van haar bezittingen, haar schul-

den, haar rechten en haar plichten. De waarderingsregels moeten leiden tot een “waar en getrouw 

financieel-economisch beeld” en bepalen onder andere:  

- de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen 

van het bestuur van welke aard ook 

- de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor 

risico’s en kosten 

- de herwaarderingen  

 

De waarderingsregels worden vastgelegd en worden enkel gewijzigd indien er belangrijke verandering 

zijn in de activiteiten van het bestuur of indien de vroeger gehanteerde waarderingsregels niet langer 

zorgen voor een waar en getrouw beeld. Indien de waarderingsregels worden gewijzigd, dienen deze 

opnieuw te worden vermeld in de toelichting van de jaarrekening en te worden verantwoord. 

Vorderingen en schulden 

De vorderingen en schulden worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde. Vorderingen 

waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is, worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteu-

ren. Ook kunnen er op de vorderingen waardeverminderingen worden toegepast als er onzekerheid 

bestaat over de betaling op de vervaldag. Door het inboeken van deze dubieuze debiteuren en waarde-

verminderingen, verschaft men correcte informatie betreffende de te verwachten kasstromen en de 

liquiditeitspositie van het bestuur. 

De financieel beheerder boekt als oninvorderbare vorderingen de bedragen die betaald moeten worden 

door schuldenaren van wie de insolvabiliteit bewezen is door om het even welke bewijsstukken. 

Geldbeleggingen en liquide middelen 

Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Aandelen en 

vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. 

Afschrijvingen 

Er wordt uitgegaan van een lineaire afschrijvingsmethode en bijgevolg van een ‘gelijkmatige’ veroude-

ring. Afschrijvingen worden telkens ingeboekt op een aparte algemene rekening, waardoor de aanschaf-

fingswaarde van het vast actief zichtbaar blijft.  
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AARD VAN DE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGSDUUR 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rech-

ten 

5 

Vooruitbetalingen 5 

Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. 5 

Studies 5 

  
Terreinen 0 

Gebouwen 33 (*) 

  
Grondwerken en verhardingen van de rijweg  30 (*) 

Voetpaden, fietspaden, ... 30 (*) 

Riolering  30 (*) 

Waterleidingen 30 (*) 

Andere nutsleidingen  30 (*) 

Openbare verlichting  30 (*) 

Wegbeplanting  5 

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie  10 

Andere wegeninfrastructuur  30 (*) 

Waterlopen en waterbekkens  30 (*) 

Kunst(bouw)werken  30 (*) 

Overige onroerende infrastructuur  30 (*) 

  
Installaties, machines en uitrusting  5 

Meubilair, bureaumeubilair en ander meubilair 10 

Reproductiematerieel  5 

Informaticamaterieel  5 

Ander bureaumaterieel  5 

  
Fietsen, brom- en motorfietsen  5 

Auto's en bestelwagens  5 

Vrachtwagens  10 

Ander transportmaterieel  5 

  
Uitrusting en buitengewoon onderhoud (*) max. 15 

 

Herwaarderingen 

De financiële vaste activa en het overig materieel vast actief (materieel vast actief dat niet gebruikt 

wordt voor de maatschappelijke dienstverlening van het bestuur) kunnen geherwaardeerd worden. 
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Dit houdt in dat indien de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, deze moeten geboekt worden 

tegen hun geherwaardeerde waarde. Indien er herwaarderingen gebeuren, dienen deze te worden ver-

antwoord door het bestuur in de toelichting van de jaarrekening. 

Verrekening van de verkregen investeringssubsidies 

Onder investeringssubsidies verstaan we de subsidies gekregen in contanten van andere overheden 

voor investeringen in een vast actief. De verkregen investeringssubsidies worden op dezelfde wijze 

verrekend als de afschrijvingen van het goed waarvoor de subsidie werd verleend. 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 

Voorzieningen voor risico’s en kosten worden opgenomen in de balans en zijn eigenlijk de vertaling van 

toekomstige schulden die op balansdatum zeker zijn maar waarvan men het bedrag niet exact kan 

bepalen. De voornaamste voorzieningen betreft de voorziening voor pensioenen en soortgelijke ver-

plichtingen. Elk jaar dient men bij het afsluiten van het boekjaar na te gaan of er bijkomende voorzie-

ningen moeten worden aangelegd. 

 

Ten opzichte van 2013 is niks aan de waarderingsregels gewijzigd!  
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De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen 

In de samenvatting van de algemene rekeningen vinden we enkel de transacties terug die het ver-

mogen, de financiële positie of het resultaat van een bestuur beïnvloeden. Daarnaast kunnen er zich 

echter gebeurtenissen voordoen die het vermogen, de financiële positie of het resultaat niet beïnvloeden 

maar waaruit wel toekomstige rechten of verbintenissen kunnen ontstaan. We sommen hieronder de 

niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen op van de gemeente. 

 
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 

 Omschrijving Verkoper Bedrag 

 Winstbewijzen Infrax 82.025,23  

Varia 

Nog te volstorten bedragen van participaties. 

 

Naam Ingeschreven 

kapitaal 

Volstort Nog te vol-

storten 

De Watergroep 2.771.825,00  1.662.606,48  1.109.218,52  

Voor ons volk 25.210,77  12.079,85  13.130,92  

De Mandelbeek 2.480,00  864,91  1.615,09  

Gewestelijke landmaatschappij 619,73  154,93  464,80  

TMVS 2.000,00 500,00 1.500,00 
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Rapportage financieel directeur 

De financieel directeur dient in volle onafhankelijkheid te rapporteren aan de gemeenteraad en het 

college van burgemeester en schepenen over de financiële toestand van de gemeente (art. 165 GD). 

Dit rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de evolutie 

van de budgetten, de beheerscontrole alsook het debiteurenbeheer.  

Aangezien de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten aan bod kwamen 

in de jaarrekening en toelichting van de jaarrekening, wordt hier enkel nog stil gestaan bij de thesau-

rietoestand en het debiteurenbeheer. 

De thesaurietoestand 

De thesaurietoestand bedraagt 7.881.170,65 euro op 31/12/2018 ten opzichte van 8.592.678,69 euro 

op 31/12/2017. We hebben dus in thesaurie 711.508,04 euro minder ter beschikking op 1 jaar tijd.  
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Het debiteurenbeheer 

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de invordering van de fiscale en niet-

fiscale ontvangsten. 

De inning van de fiscale ontvangsten wordt volledig opgevolgd door de financiële dienst. Ingevolge het 

Decreet van 30/05/2008 zijn diverse bepalingen inzake gemeentelijke fiscaliteit wettelijk gewijzigd met 

ingang van 01/01/2009, o.a. de bezwaartermijn en de inkohiering van contantbelastingen. De dienst 

financiën staat in voor de aanpassing van de administratieve procedures waar nodig. 

Wat betreft de niet-fiscale ontvangsten start de invorderingsprocedure op de verschillende diensten. 

Ofwel wordt het geld cash geïnd, vb. inkomsten sportkampen, jeugdkampen, speelpleinwerking, sport-

manifestaties, bibliotheek, ... ofwel wordt er een factuur opgemaakt. Facturen worden per dienst opge-

maakt. Eenmaal ingegeven in de boekhouding, gebeurt de verdere opvolging door de financiële dienst.  

De diensten zelf staan in voor de opmaak, afdruk en de verzending van de facturen. Behoudens uitzon-

deringen wordt de betaaltermijn vastgesteld op 30 dagen volgende op de factuurdatum. Bij niet betaling 

binnen een termijn van 30 dagen wordt een herinnering verstuurd door de financiële dienst. Vervolgens 

volgt een aangetekende aanmaning met het verzoek tot betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van 

de herinnering. De niet-betaalde facturen komen op een kohier dat geviseerd en uitvoerbaar wordt 

verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Bij niet betaling wordt overgegaan tot 

deurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de gefactureerde.  

Fiscale ontvangsten 

De wetgeving voorziet een periode van 18 maanden voor inkohiering. Deze termijn loopt van 1 januari 

van het lopende aanslagjaar tot 30 juni van het jaar daarop volgend. In boekjaar 2018 zijn er bijgevolg 

ook een aantal kohieren uitvoerbaar verklaard die nog betrekking hebben op 2017. 

 

Leegstand 2e helft 2017 en verwaarlozing 2e helft 2017, reclamedrukwerk 4e kwartaal 2017 en 4de kwar-

taal 2017 bis zijn uitvoerbaar verklaard in 2018. De betalingsgraad van deze belastingen bedroeg 79 % 

eind 2018. Voor leegstand blijven er 2 dossiers onbetaald omwille van bezwaarprocedure. Voor ver-

waarlozing is er 1 dossier onbetaald waarvoor de schuld werd aangegeven aan de notaris. 

  
Leegstand Verwaarlozing Reclame Reclame bis 

Rechten 31.500,00  11.250,00  37.018,50  2.548,00 

Betaald 18.750,00  9.750,00  34.119,00  2.548,00 

Oninbaar 0,00  0,00  2.899,50  0,00 

Saldo 12.750,00  1.500,00 0,00 0,00 
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Intussen zijn er ook in 2018 kohieren uitvoerbaar verklaard die betrekking hebben op het aanslagjaar 

2018. De betalingsgraad van deze kohieren is 90% eind 2018. Volgende belastingen zijn in 2018 uit-

voerbaar verklaard: algemene financieringsbijdrage 2018 (gezinnen en bedrijven), 2e verblijven 2018, 

leegstand 1e helft 2018, verwaarlozing 1e helft 2018, reclamedrukwerk 1e, 2e en 3e kwartaal 2018, 

masten en pylonen 2018, de belasting op nachtwinkels 2018 en de belasting op verhuur van voertuigen 

met bestuurder (VVB).  

Leegstand, Verwaarlozing en VVB werden pas eind 2018 uitvoerbaar verklaard waardoor de betalings-

graad van deze belastingen laag ligt. 

 

Voor sommige dossiers zijn bezwaarprocedures lopende of afbetalingsplannen opgestart. Andere dos-

siers zijn on-hold gezet wegens vb. collectieve schuldenregeling. De overige openstaande vorderingen 

worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder indien de spontane betaling uitblijft.  

 

  Alg.fin.bijdrage 2e verblijven Leegstand Verwaarlozing 

Rechten 458.977,00 8.000,00 42.750,00 1.750,00 

Betaald 447.921,00 8.000,00 11.150,00 
 

Oninbaar 2.165,00 
   

Saldo 8.891,00 0,00 31.600,00 1.750,00 

 
 

  Nachtwinkels Reclame Masten & pylonen VVB 

Rechten 1.000,00 100.926,50 55.000,00 693,72 

Betaald 1.000,00 86.703,50 50.000,00 346,86 

Oninbaar 0,00 2186,00 
  

Saldo 0,00 12.037,00 5.000,00 346,86 
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Retributies 

Niet-fiscale ontvangsten worden ofwel direct geïnd ofwel door middel van een factuur. 

De retributies die door ons bestuur worden geïnd, zijn o.a. ontvangsten van de bibliotheek, vakantie-

projecten jeugd, sportkampen, afgifte administratieve stukken, allerlei prestaties dienst bevolking en 

burgerlijke stand (vb. rijbewijzen en identiteitskaarten). Bij niet-betaling van deze dossiers kan de pres-

tatie die hier tegenover staat worden ingetrokken. Indien dit niet meer mogelijk zou zijn, kunnen ook 

deze niet-fiscale ontvangsten ingekohierd en uitvoerbaar verklaard worden door het college van burge-

meester en schepenen. Op die manier kunnen ook de niet-betwiste dossiers overgemaakt worden aan 

de gerechtsdeurwaarder.  

 
Onderstaande categorieën zijn goed voor een totale inkomst van 319.905,74 euro. In totaal spreken we 

over 2.460 facturen, waarvan 39 facturen met een openstaand saldo op datum van 21 februari 2019. 

 

  BEDRAG FCT BETAALD OPEN-
STAAND 

VERVAL-
LEN SALDO 

NIET VER-
VALLEN 
SALDO 

GAS boeten 2.595,00 1.800,00 795,00 795,00 0,00 

Verhuur zalen 21.960,60 21.960,60 0,00 0,00 0,00 

Verkopen Cultuurdienst 1.612,00 1.612,00 0,00 0,00 0,00 

Verkopen dienst Admi-
nistratie 

61.599,52 61.599,52 0,00 0,00 0,00 

Verkopen dienst Bevolking 38.200,00 37.050,00 1.150,00 1.150,00 0,00 

Verkopen dienst Biblio-
theek 

483,63 280,98 202,65 202,65 0,00 

Verkopen dienst Steden-
bouw 

44.650,52 43.956,32 694,20 694,20 0,00 

Verkopen gemeenschaps-
centrum 

144,40 115,60 28,80 28,80 0,00 

Verkopen Jeugddienst 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 

Verkopen Milieudienst 11.396,41 11.396,41 0,00 0,00 0,00 

Verkopen Sportdienst 18.546,00 18.546,00 0,00 0,00 0,00 

Verkopen Technische 
dienst 

32.853,66 32.853,66 0,00 0,00 0,00 

Verkopen Kinderopvang 10.006,00 10.006,00 0,00 0,00 0,00 

Prestaties evenementen 1.698,84 1.698,84 0,00 0,00 0,00 

Kinderopvang/Speelplein-
werking 

74.124,16 70.331,66 3.792,50 3.255,50 537,00 

Eindtotaal 319.905,74 313.242,59 6.663,15 6.126,15 537,00 
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Bij een aantal diensten zien we nog een openstaand vervallen saldo (op datum 21/02/2019). Dit bete-

kent dat deze facturen verder worden opgevolgd door de financiële dienst. Deze facturen zijn opgeno-

men in de invorderingsprocedure (i.e. 1e herinnering, aangetekende zending, deurwaarder).  

 

De facturatie van het onderwijs verloopt via WISA en wordt ook qua debiteurenbeheer in dit programma 

opgevolgd. De inkomsten worden per kwartaal afgerekend en geboekt in de gemeenteboekhouding. In 

totaal is er voor het onderwijs 101.057,70 euro aan ontvangsten ingeschreven in boekjaar 2018. Er is 

een duidelijke één op één verhouding tussen het programma van de boekhouding en het programma 

WISA van school (niet onbelangrijk in kader van interne audit controle). Op basis van deze gegevens, 

zien we dat er voor het boekjaar 2018 nog 11.075,77 euro openstaat op datum van 21 februari 2019. 

 

Daarnet hebben we enkel de facturen voor boekjaar 2018 bekeken, maar het is minstens even interes-

sant om te kijken hoeveel openstaande facturen we op vandaag hebben. Hierbij wordt dus niet enkel 

rekening gehouden met boekjaar 2018, maar ook met het verleden. Als we het overzicht bekijken van 

de openstaande facturen over de jaren heen, krijgen we volgende tabel: 

 

  RECHTEN SALDO AANTAL 

2012 794,30 5,00 1 

2013 87,75 87,75 2 

2014 112,00 107,00 2 

2015 24.800,95 713,66 8 

2017 1.120,00 1.120,00 5 

2018 6.826,45 6.663,15 97 

  33.741,45 8.696,56 115 

 
 
Als we meer in detail kijken, dan zien we dat in de voorgaande dienstjaren (2014-2017) de openstaande 

facturen te situeren zijn in de categorieën: “verkopen kinderopvang”, “verkopen brandweerdienst”,  

“GAS boeten” en “verkopen dienst bibliotheek” (zie tabel). 

 
Niet alle vervallen facturen met een openstaand saldo zijn overgeheveld naar de deurwaarder. Sommige 

dossiers zitten in collectieve schuldenregeling, hebben een afbetalingsplan, zitten in faillissement, … 

Deze dossiers worden nauwgezet opgevolgd door de financiële dienst.  
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Factuurjaar Omschr jrnl Bedrag  Te betalen  Aantal  

2012 
 

794,30 5,00 1  
Verkopen vanuit ngb 794,30 5,00 1 

2013 
 

87,75 87,75 2  
Verkopen Brandweerdienst 30,00 30,00 1  
Verkopen Onderwijs 57,75 57,75 1 

2014 
 

112,00 107,00 2  
Verkopen Kinderopvang 112,00 107,00 2 

2015 
 

24.800,95 713,66 8  
GAS boeten 100,00 100,00 1  
Verkopen dienst Bibliotheek 33,95 33,95 1  
Verkopen Kinderopvang 24.667,00 579,71 6 

2017 
 

1.120,00 1.120,00 5  
GAS boeten 520,00 520,00 3  
Verkopen Technische dienst 600,00 600,00 2 

2018 
 

6.826,45 6.663,15 97 

Eindtotaal 
 

33.741,45 8.696,56 115 
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Strategische Doelstelling: Ruimte om te ondernemen ! 

Beleidsdoelstelling: 1.4 - Plaats om te ondernemen 

Actieplan 1ROO_1.4.1: Lokaal economisch ruimtelijk beleid 
 

 

 

 

 

Een lokaal economisch beleid met aandacht voor de ruimtelijke vraagstukken 

 

Actie: Opmaak RUP 

De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) - erelonen, subsidies en kosten publicaties en 

openbaar onderzoek 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

exploitatie 1.932,32 0,00 

Investeringen 34.696,75 25.000,00 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− RUP Ringlaan-Bruggestraat – plenaire vergadering 27 april 2018 

− RUP Ketenstraat – openbaar onderzoek 25 januari 2018 tot 26 maart 2018 

− RUP Mandel – oost – on hold 

MEI-AUG: 

− RUP Ketenstraat – Definitieve vaststelling GR 29 mei 2018 

− RUP Mandel-oost – stopgezet 

− RUP Ringlaan-Bruggestraat – openbaar onderzoek 20 juli 2018 tot 18 september 2018 

SEP-DEC: 

− RUP Ringlaan-Bruggestraat – openbaar onderzoek 20 juli 2018 tot 18 september 2018 

 

  

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

4.000,00 0,00 -4.000,00 56.268,85 32.000,00 -24.268,85 

Rek 1.932,32 0,00 - 1.932,32 34.696,75 25.000,00 - 9.696,75 
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Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

06000 6153310 E: Publiciteit, advertenties,  …  4.000,00 1.932,32 

06000 1500200 E: Investeringssubsidies en -
schenkingen in kapitaal met 
vorder 

RUP Ketenstraat -15.000,00 -15.000,00 

06000 1500200 E: Investeringssubsidies en -
schenkingen in kapitaal met 
vorder 

RUP Deefakker - West -2.000,00 -10.000,00 

06000 2141000 E: Plannen van aanleg, 
urbanisatieplannen, enz. 

RUP Gentstraat - noord herziening 10.000,00 0,00 

06000 1500200 E: Investeringssubsidies en -
schenkingen in kapitaal met 
vorder 

RUP Ringlaan - Bruggestraat -15.000,00 -0,00 

06000 2141000 E: Plannen van aanleg, 
urbanisatieplannen, enz. 

RUP Ketenstraat 23.889,50 22.627,00 

06000 2141000 E: Plannen van aanleg, 
urbanisatieplannen, enz. 

RUP Zonevreemde bedrijven 360,60 0,00 

06000 2141000 E: Plannen van aanleg, 
urbanisatieplannen, enz. 

RUP Ringlaan - Bruggestraat 8.825,00 7.986,00 

06000 2141000 E: Plannen van aanleg, 
urbanisatieplannen, enz. 

RUP Mandel Oost 13.193,75 4.083,75 

Nog te ondernemen stappen: 

RUP Ringlaan-Bruggestraat – definitieve vaststelling GR januari 2019 
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Strategische Doelstelling: Aanbod voor schoolgaande kinderen 

Beleidsdoelstelling: 2.1 - Kiezen locatie en bouwen van voorziening 

Actieplan 2ASK_2.1.2: Bouwen van de kinderopvang 
Werkzaamheden voor het plannen en het bouwen van de kinderopvang 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 -5.500,00 

Eind 
budget 

0,00 0,00 0,00 511.774,76 0,00 -511.774,76 

Rek 0,00 0,00 0.00 457.200,82 0,00 -457.200,82 

Actie: Bouwen kinderopvang 

ontwerp, bouw en financiering van de nieuwe kinderopvang 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

Investeringen 457.200,82 0,00 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− Januari – officiële opening gebouw 

− Februari tot april – verder uitvoering omgevingsaanleg. De werken zijn grotendeels 

afgerond, enkel kleinere zaken blijven aanslepen zoals het afwerken van de rubbervloeren 

en de houten poorten. 

MEI-AUG: 

− Omgevingswerken afgerond 

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

09450 2282000 E: Overige onroerende 
infrastructuur - 
Gemeenschapsgoederen 

 25.000,00 17.424,61 

09450 2300000 E: Installaties, machines en 
uitrusting - 
Gemeenschapsgoederen 

 1.000,00 0,00 

09450 2219000 E: Andere gebouwen - 
Gemeenschapsgoederen 

 48.102,19 44.471,43 

09450 2300000 E: Installaties, machines en 
uitrusting - 
Gemeenschapsgoederen 

aankoop speelgoed en 
spelmateriaal BKO 

17.500,00 12.987,39 

09450 2400000 E: Meubilair, bureaumeubilair 
en ander meubilair 

 7.190,29 6.868,21 

09450 2200700 E: Gronden van gebouwen - 
Gemeenschapsgoederen 

 410.482,28 370.363,33 

09450 2410100 E: Informaticamaterieel - 
Gemeenschapsgoederen 

 2.500,00 1.971,31 

09450 2142000 E: Studies  0,00 3.114,54 

Nog te ondernemen stappen: 

− Voorlopige oplevering van de omgevingswerken 
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Commentaar: 
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Beleidsdoelstelling: 2.2 - Inrichten van de buitenschoolse kinderopvang 

Actieplan 2ASK_2.2.2: Exploitatie 
Effectieve exploitatie van de kinderopvang 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

209.600,00 143.500,00 -66.100,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

204.200,00 143.500,00 -60.700,00 0,00 0,00 0,00 

Rek 181.028,42 150.666,06 -30.362,36 0,00 0,00  

Actie: Exploitatie 

de exploitatie van de nieuwe kinderopvang 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

exploitatie 181.028,42 150.666,06 

Mijlpalen: 

JAN-DEC: 

− Per 31 december 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst met mevrouw Sabine 

Decuyper voor de uitbating van Villa Max, in onderlinge overeenstemming, stopgezet. 

− Vanaf dan wordt de uitbating van Villa Max als buitenschoolse kinderopvang, 

gecombineerd met de opvang van de gemeentescholen De Wingerd en De Zon en het 

verzekerd leerlingenvervoer van de Zon, gepresteerd door de cvba Buitenschoolse 

Kinderopvang Ingelmunster in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

cvba BKI, de gemeente Ingelmunster en het OCMW van Ingelmunster van 20 september 

2016. 
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Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

09450 6130220 E: Huisvuil en containerkosten  1.350,00 71,78 

09450 7039000 E: Andere tussenkomsten en 
terugvorderingen 

 -51.000,00 -55.515,15 

09450 6499000 E: Andere toelagen/dotatie  165.500,00 144.208,21 

09450 7021000 E: Rechtstreekse prestaties 
betreffende de functie 

 -70.000,00 -80.053,41 

09450 6111000 E: Gas  4.000,00 1.157,41 

09450 6103200 E: Water  1.000,00 203,40 

09450 7405000 E: Bijdragen van de hogere 
overheden voor de 
werkingsuitgaven 

 -22.500,00 -15.097,50 

09450 6170000 E: Uitzendkrachten en 
personen ter beschikking 
gesteld van het 

 23.000,00 22.209,57 

09450 6041010 E: Aankopen maaltijden  0,00 0,00 

09450 6120100 E: Verzekering gebouwen - 
brandverzekering 

 600,00 456,90 

09450 6103100 E: onderhoud en herstelling 
van gebouwen 

 2.000,00 1.362,83 

09450 6130210 E: Uitgegeven schoonmaak  1.750,00 2.589,70 

09450 6156400 E: Erelonen, vergoedingen 
voor optreden, 
auteursrechten, … 

 0,00 92,71 

09450 6202020 E: Vergoedingen prestaties 
ander niet-vastbenoemd 
personeel 

 1.250,00 1.276,70 

09450 6110000 E: Elektriciteit  3.750,00 6.091,20 

09450 6161000 E: Technische benodigdheden 
eigen aan de dienst 

 0,00 1.308,01 

Commentaar: 

− Via de opvolging van het comité van toezicht en de jaarlijkse rapportering van de 

resultaten van de werking van cvba BKI in de gemeenteraad wordt controle uitgeoefend 

op het realiseren van de gestelde verwachtingen. 

− Comité van toezicht: 21 juni 2018 

− Gemeenteraad van 26 juni 2018 - Kennis nemen van het jaarverslag van de cvba BKI over 

het werkjaar 2017. 
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Beleidsdoelstelling: 2.3 - Overleg en creëren van draagvlak 

Actieplan 2ASK_2.3.1: Samenwerking 
Het onderzoeken van de mogelijheden inzake samenwerking met de onderwijsinstellingen van 

Ingelmunster, de lokale actoren en, eventueel, geïnteresseerde private partners, al dan niet, uit het 

bedrijfsleven 

Actie: Samenwerking 

samenwerking met scholen en lokale actoren voor de nieuwe kinderopvang 

UITGEVOERD 

 

Actieplan 2ASK_2.3.2: Communicatie 
Opzetten van een communicatiecampagne om het draagvlak te consolideren en de kinderopvang te 

promoten 

Actie: Communicatieplan 

communicatie rond de nieuwe kinderopvang 

UITGEVOERD 
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Strategische Doelstelling: Een veilig en net Ingelmunster 

Beleidsdoelstelling: 3.2 - Verkeersveiligheid 

Actieplan 3VNI_3.2.1: Veilig centrum 
Maatregelen om de verkeersveiligheid in het centrum van de gemeente te verhogen 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

0,00 0,00 0,00 60.945,57 37.500,00 -23.445,57 

Rek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actie: Mobiliteitsplan 

Opmaak mobiliteitsplan 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

Investeringen 0,00 0,00 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− Anonieme snelheidmeting door PZ Midow in de Rozestraat ( van 22/12 tot 11/01) 

− In najaar 2017 werden alle verkeersborden die niet meer reglementair zijn opgelijst. 

Voorjaar 2018 is begonnen met deze systematisch te vervangen. 

− Voorjaar 2018: alle borden die de zone 30 in het centrum afbakenen werden vervangen 

door grotere exemplaren. 

− Voorjaar 2018: de bewoners van de Rodenbachwijk konden het voorontwerp van de 

heraanleg van de wijk inkijken en hun opmerkingen ikv de heraanleg en verkeersveiligheid 

doorgeven. De opmerkingen werden besproken in SC en deze die gegrond waren, werden 

doorgegeven aan het studiebureau. 

− 09/01 : belijningswerken door Degroote Gaston (o.m. Spoorwestraat-Rozestraat, vaste 

parkeerplaatsen in de Bollewerpstraat (nr. 73 en van nr. 80 tem 92), thermoplast (30) in 

Weststraat en in Schoolstraat, 2 thermoplasten verboden parkeren op centrumparking) 

− 09/01 : plaatsen van verkeersborden op kruispunt Rozestraat-Spoorwegstraat 

− 25/01 : activering elektrische laadpaal op markt / plaatsing van de verkeersborden 

− Op 06/02 en 20/03: overleg basisbereikbaarheid Midwest met stuurgroep mobiliteit. 

− 7/02: 12 personen hebben de opleiding tot gemachtigd opzichter gevolgd bij de 

politiezone Midow te Oostrozebeke. 

− 7/02: infomoment Meusbroekbeek: gegronde opmerkingen in kader van 

verkeersveiligheid zijn doorgegeven aan studiebureau. 

− 20/02 : goedkeuren van een aanvullend reglement met betrekking tot de blauwe zone in 

het centrum: blauwe zone wordt uitgebreid t.e.m. Bollewerpstraat 7, met inbegrip van de 

parking van de buitenschoolse kinderopvang. 

− 21/ 02 : plaatsing van OV op zonne-energie in trage weg tussen Mandelstraat en 

Nijverheidstraat. Deze zal op termijn ook op andere locaties ingezet worden. 
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− Februari-maart :vrachtmetingen uitgevoerd op N357 en N382 in kader van 

kilometerheffing op N50. 

− Aan de kapel rechtover de Schoolstraat werd de boordsteen verlaagd zodat fietsers veilig 

kunnen oversteken. 

− 16/03: snelheidscontrole Elfjulisingel door PZ Midow. 

− 28 maart 2018: goedkeuren van een AR met betrekking tot parkeervakken in de 

Schoolstraat: er zullen vaste parkeervakken aangebracht worden vanaf nr. 36 t.e.m. 50. 

− Maart – april: plaatsing van de nieuwe wegwijzers naar de bedrijventerreinen, infozones 

en inkomzuilen door WVI; 

− 16/04 : start riolerings- en wegeniswerken N357: in kader van deze werken werd de 

omleiding voor de bewoners van de Genstraat (tussen De Ring en Vlasbloemstraat) en de 

Vlaswijk via de parallelweg van het kanaal opnieuw gerealiseerd. Bijkomend werden 

drempels geplaatst ter hoogte van de doorsteken naar het speelplein in de 

Vlasbloemstraat. 

− 20/04 : levering van nieuw traffichecktoestel dat op verschillende locaties zal ingezet 

worden.  

MEI-AUG: 

− Tijdelijk verkeersreglement goedgekeurd in SC van 7 mei 2018 : éénrichtingsverkeer in 

Gentstraat en Oostrozebekestraat naar aanleiding van heraanleg N357 (tot einde der 

werken). 

− Mobiele vrachtwagensluis werd door PZ Midow in de Weststraat geplaatst van 14mei tot 

2 juli. 

− 19 juni 2018: overleg basisbereikbaarheid Midwest met stuurgroep mobiliteit. 

− 19 juni 2018: GBC met als onderwerpen Meusbroekbeek, Rodenbachwijk, Brouwerijsite, 

Izegemstraat, Lendeledestraat, Meersstraat, Bremstraat, Elfjulisingel, Doelstraat, 

Vlasbloemstraat en Groenstraat. 

− Aanleg mindervalidenparking  in groenzone Ermitage. 

− Snelheidsmetingen door PZ Midow van 8/08-30/08: Gentstraat. 

SEP-DEC: 

− Strapdag 21 september: inrichten van schoolstraten en dodehoekopleiding in 

samenwerking met met TLV en PZ Midow. 

− Plaatsing van laadpaal voor 2 elektrische wagens op de O.L.Vrouwparking – 

indienststelling voorjaar 2019 

− Van 10-19 oktober: snelheidsmetingen in de Weststraat tussen Doelstraat en 

Gravinnestraat door PZ Midow 

− Van 26 oktober – 13 november: snelheidsmetingen in Schoolstraat door PZ Midow 

− -aankoop 2 elektrische dienstfietsen 

− Tijdelijk reglement goedgekeurd in SC van 22 oktober 2018: inhaalverbod in Gentstraat 

(dat tijdelijk éénrichtingsverkeer is in kader van werken op de N357) in functie van 

veiligheid -uitgevoerd 

− AR goedgekeurd in GR van 23 oktober 2018: voorbehouden parkeerplaats voor 

schoolbussen in de Bollewerpstraat - uitgevoerd 
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− AR goedgekeurd in GR van 23 oktober 2018: parkeerverbod in Vlasbloemstraat tegenover 

toegangsweg naar Vlasbloemstraat 38 - uitgevoerd 

− AR goedgekeurd in GR van 23 oktober 2018: afsluiten bypass Bremstraat – wordt 

uitgevoerd in voorjaar 2019 

− AR goedgekeurd in GR van 23 oktober 2018: tonnagebeperking van 3,5 ton in de 

Meersstraat – AWV heeft borden geplaatst 

− AR goedgekeurd in GR van 23 oktober 2018: 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor 

elektrische wagens op de O.L.-Vrouwparking aan de Cultuurfabriek. 

− Deel parkeervak dat voor zebrapad lag in Izegemstraat verwijderd door AWV. 

− Verplaatsen belbushalte van Zustersstraat naar Doelstraat. 

− Plaatsing van een schuilhuisje op de markt in kader van omleiding door werken brug.  

− Inrichting parking Reinwas-Oostrozebekestraat. 

− 4 december 2018: 1ste bijeenkomst van de werkgroep van de vervoerregioraad 

Roeselare. 

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

02000 1500200 E: Investeringssubsidies en -
schenkingen in kapitaal met 
vorder 

 -37.500,00 -0,00 

02000 2142000 E: Studies  50.000,00 0,00 

 

Actie: Zone 30 

Systematisch invoeren, sensibiliseren en handhaven zone 30 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− Voorjaar 2018: alle borden die de zone 30 in het centrum afbakenen werden vervangen 

door grotere exemplaren. 

− Trafficheck wordt in schoolomgevingen en woonwijken ingezet. 

− Op 09/01: aanbrengen van thermoplasten (30) op wegdek in Weststraat en Schoolstraat 

door Degroote Gaston. 

MEI-AUG: 

− Trafficheck wordt in schoolomgevingen en woonwijken ingezet. 

SEP-DEC: 

− Plaatsing Victormannekes in de schoolomgevingen bij de start van het nieuwe schooljaar. 

− Banner ‘Veilig naar school’ op markt bij de start nieuwe schooljaar. 

− Trafficheck wordt in schoolomgevingen en woonwijken ingezet. 

− Van 10-19 oktober: snelheidsmetingen in de Weststraat tussen Doelstraat en 

Gravinnestraat door PZ Midow 

− Van 26 oktober – 13 november: snelheidsmetingen in Schoolstraat door PZ Midow. 
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Actie: Parkeersignalisatie 

Aanduiding parkings, bijkomende signalisatie invalswegen 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

Investeringen 0,00 0,00 

Nog te ondernemen stappen: 

Nog uit te werken. Invoering na de werken N357 en nieuwe dorpsbrug. 

Commentaar: 

 

Actieplan 3VNI_3.2.2: Veilige wijken 
Maatregelen om de verkeersveiligheid in de wijken en buurten te verhogen 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 

Eind 
budget 

0,00 0,00 0,00 289.610,29 0,00 -289.610,29 

Rek 0,00 0,00 0,00 10.243,60 0,00 -10.243,60 

Actie: Zone 30 

Systematisch invoeren, sensibiliseren en handhaven zone 30 in alle woonwijken 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− Inzetten van de mobiele trafficheck op diverse locaties. 

− Plaatsen van 2 verkeersdrempels in de Vlasbloemstraat thv de doorsteken naar het 

speelplein. 

MEI-AUG: 

− Inzetten van de mobiele trafficheck op diverse locaties. 

SEP-DEC: 

− Inzetten van de mobiele trafficheck op diverse locaties. 
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Actie: Herinrichting wijken 

Herinrichting oudere woonwijken 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

Investeringen 10.243,60 0,00 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− 07/02: Infomoment Meusbroekbeek voor de bewoners. Opmerkingen die gegrond waren 

werden doorgegeven aan studiebureau om aan te passen. 

− Voorjaar 2018: de bewoners van de Rodenbachwijk konden het voorontwerp van de 

heraanleg van de wijk inkijken en hun opmerkingen in kader van de heraanleg en 

verkeersveiligheid doorgeven. De opmerkingen werden besproken in SC en deze die 

gegrond waren, werden doorgegeven aan het studiebureau. 

− In april werd gestart met de heraanleg van de voetpaden en groenzones in de 

Dovenetelstraat. 

MEI-AUG: 

− Heraanleg voetpaden Groenstraat en heraanleg fietspad Weststraat. 

− Meusbroekbeek: Bestek opgemaakt. Gunning voorzien in 2019. 

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

02000 2142000 E: Studies  39.610,29 10.243,60 

02000 2241000 E: Grondwerken en 
verhardingen van de rijweg - 
Gemeenschapsgoed 

 250.000,00 0,00 
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Actieplan 3VNI_3.2.3: Veiligheid voor zwakke weggebruikers 
Maatregelen om de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers, specifiek voor kinderen, te 

verbeteren 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 

Rek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Actie: Inrichten schoolomgeving 

Herinrichten schoolomgeving Oostrozebekestraat 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− Op 16 april werd gestart met de riolerings- en wegeniswerken in de Oostrozebekestraat 

SEP-DEC: 

− Aanleg riolering en wegenis in de Warandestraat. De voetpaden worden voorjaar 2019 

aangelegd. 

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

02000 2241000 E: Grondwerken en 
verhardingen van de rijweg - 
Gemeenschapsgoed 

 50.000,00 0,00 

 

 

  



Gemeente Ingelmunster Doelstellingenrealisatie Algemeen directeur: ir Dominik Ronse 

Oostrozebekestraat 4 Prioritair beleid Financieel directeur: Tine Dhont 

8770 Ingelmunster Pagina 15 van 26  

 

Actieplan 3VNI_3.2.4: Veiligheid landelijk gebied 
Maatregelen om de verkeersveiligheid op de landelijke wegen te verhogen 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

300,00 0,00 -300,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 

Eind 
budget 

300,00 0,00 -300,00 256.709,95 0,00 -256.709,95 

Rek 0,00 0,00 0,00 176.508,44 0,00 -176.508,44 

 

Actie: Snelheidsregimes 

Mijlpalen: 

MEI-AUG: 

− GR 29 mei: definitief goedkeuren straatnaamwijziging deel Groenstraat naar 

Mennestraat. 

− Snelheidsmetingen door PZ Midow: Krekelstraat, Keirselaarstraat, Kweekstraat, 

Zuidstraat, Lenteakkerstraat, Bollewerpstraat, Meersstraat. 

SEP-DEC: 

− 06/09: overleg met Gemeente Lendelede om sluipverkeer in Lendeledestraat tegen te 

gaan. Daarop heeft PZ Midow metingen uitgevoerd. Deze gegevens werden overgemaakt 

maar gemeente Lendelede heeft nog geen verdere stappen ondernomen. 

− Snelheidsmetingen door PZ Midow in Doelstraat, Lendeledestraat, Heirweg-Zuid. 
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Actie: Trage wegen 

Herstel trage wegen 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

Investeringen 176.508,44 0,00 

Mijlpalen: 

MEI-AUG: 

− Aanleg fiets- en wandelpaden omgeving Bruinbeek. 

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Budget REKENING 

02000 2241000 E: Grondwerken en verhardingen van de rijweg -  256.709,95 176.508,44 

Nog te ondernemen stappen: 

De trage wegen tussen de Oostrozebekestraat en Mandelstraat worden pas voorjaar 2019 

uitgevoerd omdat de kwaliteit van de werken niet meer kon gegarandeerd worden. 

Commentaar: 
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Beleidsdoelstelling: 3.3 - Algemene veiligheid 

Actieplan 3VNI_3.3.3: Jaarlijkse veiligheidsactie 
Organisatie van één jaarlijkse campagne rond een specifiek veiligheidsthema 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 

Rek 0,00 0,00  0,00 0,00  

Actie: Veiligheidsacties 

 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

exploitatie 0,00 0,00 

 

NOG OP TE STARTEN  
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Strategische Doelstelling: Geen natte voeten in huis 

Beleidsdoelstelling: 4.1 - Een gemeentelijk waterbeheersplan 

Actieplan 4GNV_4.1.1: Bestrijden wateroverlast 
Bestrijden wateroverlast 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

0,00 0,00 0,00 61.081,04 0,00 -61.081,04 

Rek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actie: Bestrijden wateroverlast 

Erelonen waterbeheersingswerken, aankoop gronden in functie van waterbeheersingswerken en 

uitvoering waterbeheersingswerken 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

Investeringen 0,00 0,00 

Mijlpalen: 

SEP-DEC: 

− Uitvoering waterbeheersingswerken Mispelaarbeek in samenwerking met de Provincie. 

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Budget REKENING 

03190 2200100 E: Landbouwgronden - Gemeenschapsgoederen 27.450,00 0,00 

03190 2261100 E: Waterlopen en waterbekkens - Gemeenschapsgoederen 22.679,23 0,00 

03190 2142000 E: Studies 10.951,81 0,00 
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Strategische Doelstelling: Ingelmunster digitaal 

Beleidsdoelstelling: 6.1 - Gebruiksvriendelijke backoffice 

Actieplan 6DIG_6.1.3: Informatiemanagement 
Een eigentijdse administratie steunt niet zozeer op de beschikbare technologie maar wel op de wijze 

waarop met deze nieuwe technologie wordt omgegaan en hoe deze nieuwe technologie is 

geïntegreerd in de werkprocessen. Nieuwe samenwerkingsmodellen en –technieken zijn hier aan de 

orde. 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

13.000,00 0,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

13.000,00 0,00 -13.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 

Rek 585,11 0,00 -585,11 0,00 0,00 0,00 

Actie: Dossierbeheersysteem 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

exploitatie 585,11 0,00 

Investeringen 0,00 0,00 

Mijlpalen: 

− Begin januari beëindigde de werkgroep zijn activiteiten waarbij een werkwijze werd 

vooropgesteld voor het implementeren van een nieuwe mappenstructuur. 

− De concrete implementatie werd echter uitgesteld in afwachting van nieuwe inzichten in 

dit verband. 

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

01900 6130290 E: Andere outsourcing  13.000,00 585,11 

01900 2100000 E: Kosten van onderzoek en 
ontwikkeling 

 50.000,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 6.2 - Digitale interactie met de burger 

Actieplan 6DIG_6.2.1: Digitale dienstverlening 
Digitale dienstverlening 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

40.000,00 0,00 -40.000,00 2.307,29 0,00 -2.307,29 

Rek 16.295,22 0,00 -16.295,22 0,00 0,00 0,00 

Actie: Inschrijvingspakket 

Online inschrijven voor de dienst vrije tijd 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

exploitatie 15.125,00 0,00 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− Opstellen Algemene Voorwaarden  

− Algemene Voorwaarden laten goedkeuren in het CBS van 12/2 

− Goedgekeurde Algemene Voorwaarden doorgeven aan de mensen van Kwandoo 

− 22/2 laatste werksessie Kwandoo – programma op punt zetten en activiteiten invoeren 

− Maart 2018: 

− 1/3 Kwandoo gaat online 

− 19/3 bewoners kunnen online inschrijven voor kinderopvang en activiteiten van de dienst 

vrije tijd 

− Paasvakantie: eerste keer in- en uitchecken van de kinderen in de kinderopvang 

− 12/4 vergadering met de mensen van Kwandoo  pijnpunten wegwerken 

− 16/4 eerste keer in- en uitchecken van de kinderen van de gemeentescholen (voor- en 

naschoolse opvang) 

− 17/4 dienst vrije tijd  overleg evaluatie Kwandoo 

− 23/4 college van burgemeester en schepenen  opvangregeling aanpassen in functie van 

de werking en in functie van Kwandoo 

MEI-AUG: 

− Kwandoo wordt in gebruik genomen door de jeugd- en sportdienst in functie van de 

kampen 

− Juli en augustus: van start met de aangepast opvangregeling (ontvangen vanuit CBS) 

SEP-DEC: 

− Facturatie wordt hier en daar nog verder op punt gezet door de mensen van Kwandoo 

− 15/11: ontvangen handleiding facturatie. Een eerste test toont aan dat het een goede 

handleiding is om zelfstandig de facturatierun te laten lopen. 

− 20/11: overleg met de mensen van Kwandoo (evaluatie). Er kwamen 3 prioriteiten naar 

voor: 
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− Handleidingen en opleidingen voor de verschillende diensten (januari 2019) 

− RRNR verplicht voor iedereen! 

− XML in CEVI formaat met factuurbeeld 

− 11/18: Kwandoo volgt bovenstaande prioriteiten op en werkt die uit. 

− 12/18: Facturatierun zelf kunnen uitvoeren + een eerste keer facturen per mail uitsturen  

− 12/18: Kwandoo maakte een rapport zodat we lijsten kunnen trekken met de mensen die 

geblokkeerd staan in Kwandoo (wanbetaling) 

− 13/12/18: datum opleiding voor de verschillende diensten wordt vastgelegd (15/1/19) 

−  

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

01900 6152100 E: Beheers- en werkingskosten 
informatica - software 

 25.000,00 15.125,00 

Nog te ondernemen stappen: 

− Fiscale attesten op punt zetten 

− Overkoepelende medische vragenlijst opstellen (Jeugddienst, sportdienst en Villa Max) 

− Overkoepelende dienst Vrije tijd met de andere diensten eronder. Doel  Eenheidsfactuur  

− iPad  aanwezigheidslijsten kloppen niet altijd en moet nog opgevolgd worden door 

Kwandoo 

− Uploaden foto lukt nog niet 

− Kwandoo gebruiken voor een breder gamma activiteiten (Ticketing) 

 

Actie: Reservatiepakket 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

exploitatie 0,00 0,00 

Investeringen 0,00 0,00 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− Verdere opvolging van diverse problemen via mail en telefoon. 

− Oplijsten van alle nog hangende problemen doorgestuurd op 26/4 

MEI-AUG: 

− Verdere opvolging van de doorgestuurde lijst, Vanaf 1 augustus nieuwe begeleider van 

ons project. Afspraak om maandelijks een conference call te houden 

SEP-DEC: 

− Maandelijks overleg, overlopen lijst met hangende problemen, vaststellen datum 

aanpassingen, 2x nieuwe releases met oplossingen van een reeks problemen. 
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Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

01900 2100000 E: Kosten van onderzoek en 
ontwikkeling 

 2.307,29 0,00 

01900 6152100 E: Beheers- en werkingskosten 
informatica - software 

 8.000,00 0,00 

Nog te ondernemen stappen: 

Facturatie van meerdere dagdelen komt niet overeen met de reglementen. Dit is beloofd voor 

volgende release. Facturatie verloopt nog niet vlekkeloos. 

Commentaar: 

 

Actie: Digitaal meldpunt 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

exploitatie 1.170,22 0,00 

Mijlpalen: 

JAN-DEC: 

− MeldING8770.be werd, na kennisgeving aan en opleiding van de medewerkers, op 1 

februari uitgerold in test. 

− MeldING8770.be werd, na het beëindigen van de testfase, uitgerold voor het brede 

publiek vanaf 1 mei. Tegen het einde van het jaar werd een evaluatie gehouden waarbij 

het systeem op een aantal technische onvolkomenheden werd aangepast. 

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

01900 6130290 E: Andere outsourcing  7.000,00 1.170,22 

 

Actie: E-loket 
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Actieplan 6DIG_6.2.2: Communicatie 
Communicatie 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 

Rek 0,00 0,00  0,00 0,00  

Actie: Hedendaagse website 

NOG OP TE STARTEN - 2019 
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Beleidsdoelstelling: 6.3 - Dichten van de digitale kloof 

Actieplan 6DIG_6.3.1: Dichten van de digitale kloof 
Dichten van de digitale kloof 

 Exploitatie Investeringen 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 
Initieel 
budget 

5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 

Eind 
budget 

5.300,00 0,00 -5.300,00 0,00 0,00 0,00 

Rek 1.212,00 0,00 -1.212,00 0,00 0,00 0,00 

Actie: Opleiding 

Voorzien van laagdrempelige opleidingen en basisopleidingen. 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

exploitatie 1.212,00 0,00 

Mijlpalen: 

JAN-APR: 

− Digidokter 

− 20/ 01 Digitale veiligheid 16 deelnemers 

− 10/02 Google maps e.a. navigatie-apps 16 deelnemers 

− 17/03 Smartphonefotografie 22 deelnemers 

− Voorbereiding digidokters 2018-2019 

MEI-AUG: 

− Voorbereiding cursussen digidokters en digitale week, opmaak flyer, communicatieplan. 

SEP-DEC: 

− Digidokters (min. 10 en max. 20 deelnemers) 

− 15/09: Whatsapp, Skype en andere communicatieapps- 19 deelnemers 

− 17/11: Bijleren met apps – 15 deelnemers 

− 15/12: Streamingprodukten en diensten – 13 deelnemers 

− Digitale 14-daagse 3/12-12/12 (max. 12 deelnemers per sessie) 

− Basiscursus: 10 deelnemers 

− Werken met Ipad en I-phone: 8 deelnemersz 

− Werken Android tablet en gsm: 12 deelnemers 

− Online bankieren: 6 deelnemers 

− Gebruik van Itsme: 9 deelnemers 

− Smartphone als GPS: 13 deelnemers. 

− Vervanging oude publiekspc’s 

− Begeleiden en wegwijs maken van bezoekers bij digitale aanmeldingen, schadedossiers, 

etc. 
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Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

07030 6162000 E: Werking en initiatieven 
eigen aan de dienst 

 2.800,00 1.212,00 

 

Actie: Digitale kaartlezer 

Een gratis kaartlezer voor elk gezin uit Ingelmunster 

Omschrijving Uitgave Ontvangst 

exploitatie 0,00 0,00 

Mijlpalen: 

Als gevolg van de snelle voortschrijdende evolutie is dit niet meer aan de orde. ‘It’s me’ zorgt 

ervoor dat dit voorbijgestreefd is.  

Financiële gegevens: 

BI AR Omschr. AR Omschrijving investering Budget REKENING 

07030 6162000 E: Werking en initiatieven 
eigen aan de dienst 

 2.500,00 0,00 
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Overig beleid (lees: prioritair voor de jaren 2014-2016) 

Ruimte om te ondernemen !  

Beleidsdoelstelling: 1.2 - Verweven van economie met vrije tijd  

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot verhogen van de synergieën tussen lokaal 

ondernemen en de lokale vrijetijdsbeleving. In overleg met de partners uit de lokale bedrijfswereld 

en uit het vrijetijdsveld kunnen de mogelijkheden van het inzetten van specifieke locaties, van 

bedrijfsmecenaat, van sponsoring of van co-financiering worden geanalyseerd. Dit debat zal één van 

de opdrachten zijn voor de Economische Raad van Ingelmunster, die zal worden opgericht. 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 1.120,00 0,00 -1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 1.120,00 0,00 -1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 1.120,00 0,00 -1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 1ROO_1.2.1: Economische raad Ingelmunster  

De oprichting van een economische raad voor de gemeente. 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 1.120,00 0,00 -1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 1.120,00 0,00 -1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 1.120,00 0,00 -1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beleidsdoelstelling: 1.4 - Plaats om te ondernemen  

De gemeente steunt de ruimtelijke ontwikkelingen gericht op ondernemen maximaal en zet hierbij 

in, waar dat ruimtelijk te verantwoorden is, op het optimaal verweven van functies. Bij de inrichting 

van bedrijventerreinen wordt gestreefd naar diversificatie van verschillende soorten bedrijven, zowel 

qua sector als qua omvang. Verder speelt het mobiliteitsvraagstuk hier een belangrijke rol, zowel 

inzake het parkeren, het aanbod van openbaar vervoer als een gepaste ontsluiting naar de regio. 

Indien de mogelijkheid voor bedrijfsverzamelgebouwen of startersgebouwen zich aandient, zal de 

gemeente dit ten volle ondersteunen. 

We geven landbouw als economische activiteit alle mogelijke ondersteuning binnen het kader van 

een verantwoord ruimtelijk beleid en vrijwaring van de open ruimte. 
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 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 4.610,51 0,00 -4.610,51 14.520,00 5.000,00 -9.520,00 0,00 0,00 0,00 

2015 825,00 0,00 -825,00 115.145,02 15.000,00 -20.158,98 0,00 0,00 0,00 

2016 4.825,00 0,00 -4.825,00 115.145,02 39.500,00 -75.645,02 0,00 0,00 0,00 

2017 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

2018 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 1ROO_1.4.2: Lokaal economisch mobiliteitsbeleid  

Een lokaal economisch beleid met aandacht voor de mobiliteitsvraagstukken 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 825,00 0,00 -825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 825,00 0,00 -825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 825,00 0,00 -825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Aanbod voor schoolgaande kinderen  

Beleidsdoelstelling: 2.1 - Kiezen locatie en bouwen van voorziening  

De gemeente en het OCMW voorzien een breed en flexibel aanbod voor schoolgaande kinderen tot 

12 jaar, waar jonge gezinnen op kunnen rekenen zowel naschools als tijdens de vakanties en tijdens 

vrije dagen binnen het schooljaar. 

Het bestaande aanbod van de Dienst Vrije Tijd, Jeugd en Sport (sportklassen, sportkampen, 

speelpleinwerking) wordt aangevuld met een gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. 

De gemeente kiest voor een multifunctionele locatie die daardoor eventueel nog kan gebruikt 

worden voor andere doeleinden. De kinderopvang beschikt over voldoende ruimte om te spelen, is 

goed en veilig bereikbaar en biedt voldoende parkeerfaciliteiten. 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 48.292,59 29.738,30 -18.554,29 2.270,44 0,00 -2.270,44 0,00 0,00 0,00 

2015 65.471,40 37.373,00 -28.098,40 1.131.082,70 0,00 -76.646,86 0,00 0,00 0,00 

2016 61.500,00 35.063,70 -26.436,30 1.131.082,70 0,00 -1.131.082,70 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 -1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 2ASK_2.1.1: Voorbereidende fase  

Voorbereidende fase waarin tussentijds voor opvang wordt gezorgd en een grondig onderzoek 

gebeurt 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 48.292,59 29.738,30 -18.554,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 65.471,40 37.373,00 -28.098,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 61.500,00 35.063,70 -26.436,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Beleidsdoelstelling: 2.2 - Inrichten van de buitenschoolse kinderopvang  

De gemeente en het OCMW maken maximaal gebruik van eventuele subsidieregelingen en bieden de 

verschillende opvangmogelijkheden tegen een faire prijs aan. 

De gemeente en het OCMW voorzien sociale correcties op de kostprijs van de verschillende 

opvangmogelijkheden. 
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 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 1.688,00 0,00 -1.688,00 0,00 0,00 0,00 8.790,00 0,00 -8.790,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 171.500,00 94.250,00 -77.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 171.500,00 94.250,00 -77.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 2ASK_2.2.1: Voorbereidende fase  

Voorbereidende fase in functie van de exploitatie van de kinderopvang 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 1.688,00 0,00 -1.688,00 0,00 0,00 0,00 8.790,00 0,00 -8.790,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Een veilig en net Ingelmunster  

Beleidsdoelstelling: 3.1 - Nette gemeente  

De gemeente zet via een vast jaarlijks budget in op het onderhouden van het wegennet. Ditzelfde 

geldt ook voor het stelselmatig vernieuwen van de publieke ruimte in de wijken, onder meer door 

het vernieuwen van de voetpaden, het opfrissen van het openbaar groen en het heraanleggen van 

de wijkparken en -speelpleinen. Ook wordt zorg gedragen voor nette bedrijventerreinen in overleg 

met de terreinontwikkelaar en betrokken bedrijven. 

Voor losliggende stoeptegels, aangereden verkeersborden, woekerend onkruid en andere 

ongemakken wordt een digitaal meldpunt met een adequate opvolging ontwikkeld. 

De gemeente zal de strijd tegen leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen, in 

samenwerking met de regionale huisvestingsdienst, verder opvoeren. 

De gemeente wil sluikstorten, zwerfvuil en hondenpoep zoveel als mogelijk voorkomen en waar 

nodig beteugelen. De gemeente rekent op dit vlak heel sterk op de verantwoordelijkheidszin van de 

bevolking. 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 90.653,60 7.500,00 -83.153,60 36.720,06 0,00 -36.720,06 0,00 0,00 0,00 

2015 93.208,31 39.285,00 -53.923,31 57.629,30 0,00 -36.444,63 0,00 0,00 0,00 

2016 126.000,00 35.250,00 -90.750,00 57.629,30 0,00 -57.629,30 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 3VNI_3.1.1: Een fleurig Ingelmunster  

Het verder aantrekkelijk maken van de gemeente door het inbrengen van groen en bloemen 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 68.546,90 0,00 -68.546,90 36.720,06 0,00 -36.720,06 0,00 0,00 0,00 

2016 80.890,51 12.285,00 -68.605,51 36.444,63 0,00 -36.444,63 0,00 0,00 0,00 

2016 101.000,00 10.500,00 -90.500,00 57.629,30 0,00 -57.629,30 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Actieplan 3VNI_3.1.2: Strijd tegen verwaarlozing  

Maatregelen om een verwaarloosd uitzicht van openbaar en privaat domein tegen te gaan 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 22.106,70 7.500,00 -14.606,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 12.317,80 27.000,00 14.682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 25.000,00 24.750,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Beleidsdoelstelling: 3.3 - Algemene veiligheid  

De gemeente wil, in samenwerking met de politiezone Midow en met de vier andere Midow-

gemeenten (Meulebeke, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke) werken aan een kosteneffectief 

veiligheidsbeleid waarbij bestuurlijke en politionele handhaving aan de orde is. 

Het bestrijden van vandalisme en andere overlastfenomenen moet daarbij een belangrijk 

aandachtspunt voor de politiezone vormen. 

De gemeente wil op een menselijke en rationele wijze gebruik maken van bemiddeling, sancties en 

andere middelen om de zuurtegraad van de maatschappij te verminderen. 

De op stapel staande hervorming van de brandweerdiensten zal met zeer veel aandacht worden 

opgevolgd. In de eerste plaats zal er over worden gewaakt dat deze hervorming kan verlopen zonder 

zware financiële meerkost. Daarnaast zijn het behoud van de hoogstaande kwaliteit van de huidige 

Ingelmunsterse brandweerzorg en de lokale identiteit thema’s die nauwgezet zullen worden 

bekeken. 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 1.151.169,37 216.633,21 -934.536,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 1.011.535,19 228.829,85 -782.705,34 73.658,00 0,00 -42.700,00 0,00 0,00 0,00 

2016 964.798,21 9.250,00 -955.548,21 73.658,00 0,00 -73.658,00 0,00 0,00 0,00 

2017 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Actieplan 3VNI_3.3.1: Samenwerken met de Brandweer  

Het nauwgezet opvolgen van de inrichting van de brandweerzone om de goede werking van de 

Brandweer te kunnen bestendigen 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 322.054,33 216.633,21 -105.421,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 275.179,19 228.829,85 -46.349,34 42.700,00 0,00 -42.700,00 0,00 0,00 0,00 

2016 201.247,21 9.250,00 -191.997,21 73.658,00 0,00 -73.658,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 3VNI_3.3.2: Samenwerken met de Politie  

Maatregelen om de samenwerking met de Politie verder te verbeteren. 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 829.115,04 0,00 -829.115,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 736.356,00 0,00 -736.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 759.551,00 0,00 -759.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Geen natte voeten in huis  

Beleidsdoelstelling: 4.1 - Een gemeentelijk waterbeheersplan  

De gemeente zal de gekende overstromingsgebieden versneld aanpakken met de bedoeling de 

waterafvoer waar nodig te vertragen. Overwelving van beken en baangrachten wordt enkel nog en 

beperkt toegestaan voor de toegankelijkheid van percelen. Het algemeen waterbeheer zal gebeuren 

in nauwe samenwerking met de provincie die het beheer van de ingeschreven waterlopen van de 

gemeente zal overnemen, zodat de gemeente zich kan concentreren op de eerstelijnszorg, ook voor 

riolen en grachten. Bij nieuwe verkavelingen en woonontwikkelingen zal rigoureus de vernieuwde 

watertoets worden gevolgd. 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 0,00 0,00 0,00 9.982,50 20.000,00 10.017,50 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 102.826,45 0,00 -14.191,05 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 102.826,45 0,00 -102.826,45 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 4GNV_4.1.2: Watertoets  

Maatregelen inzake toepassing en bekendmaking van de watertoets 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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De schaarse middelen heel rationeel en doelmatig beheren  

Beleidsdoelstelling: 5.1 - De uitgaven onder controle houden  

De personeelskosten bij de gemeente en het OCMW bedroegen bij het begin van de legislatuur 

respectievelijk 45% en 68% in 2013. De uitgaven onder controle houden betekent automatisch dat de 

inzet van personeel voor dienstverlening en administratieve en technische ondersteuning zeer 

rationeel moet worden benaderd. In de loop van 2013 werden bij de gemeente en het OCMW 

daartoe al de noodzakelijke besparingen binnen het personeelsbestand gerealiseerd, waarbij de 

situatie zoveel mogelijk werd afgestemd op de situatie van de gemeenten uit de regio. Voor de 

komende 6 jaar zullen personeelsleden, die de organisatie tijdelijk of definitief verlaten, enkel 

worden vervangen indien de situatie dit absoluut noodzaakt. Interne verschuivingen of 

mogelijkheden van outsourcing zullen als oplossingen worden aangewend. 

De gemeente en het OCMW wensen heel zuinig om te springen met de beschikbare 

werkingsmiddelen zonder de gewenste dienstverlening in gevaar te brengen. Een zeer nauwgezette 

en getrouwe budgettering van de kosten van de werking kan een financiële reserve genereren om de 

nodige en gewenste investeringen te realiseren. Acties die in de komende jaren zullen worden 

aangehouden zijn het rationaliseren van het aankoopbeleid, het creatief doch veilig en op een 

ethisch verantwoorde manier beleggen van de financiële reserves, de bijdragen en dotaties aan de 

verschillende instanties die financieel afhankelijk zijn van de gemeente (OCMW, kerkbesturen, 

politie- en brandweerzone, intercommunales, …) beperken tot maximaal de jaarlijkse, nominale 

groeivoet van het Gemeentefonds voor Ingelmunster. De werking van het gemeentelijk onderwijs is 

zelfbedruipend gemaakt en wordt jaarlijks geëvalueerd. Waar samenwerking loont in functie van 

besparingen of efficiëntieverhoging, zal ten volle worden ingezet op deze samenwerking. 

Het subsidiebeleid aan gezinnen en verenigingen wordt herzien met als doel een gerichte 

ondersteuning te voorzien zodat verenigingen kunnen werken en organiseren, maar waarbij de steun 

aan voorwaarden is onderworpen inzake participatie van kansarmen, gemeenschapsvorming en zorg 

voor zwakkeren. 

Actieplan 5RDB_5.1.1: Personeelskosten  

Zeer rationeel benaderen van de personeelsinzet 

Actieplan 5RDB_5.1.2: Werkingskosten  

Zuinig omspringen met beschikbare werkingsmiddelen 

Actieplan 5RDB_5.1.3: Dotaties en overdrachten  

Dotaties en overdrachten niet onbeperkt laten stijgen 

Beleidsdoelstelling: 5.3 - Eerlijke belastingen  

De financiële erfenis van de gemeente en het OCMW dwingt ons tot het verhogen van de 

belastingen. De gemeente wenst inkomstengenererende belastingen steeds op een faire manier vast 

te leggen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en iedereen zijn steentje 

bijdraagt. Daarom wenst de gemeente de fiscaliteit te veralgemenen naar de bedrijven voor 
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belastingen die op vandaag alleen aan gezinnen aangerekend worden. 

Net zoals in vorige legislaturen blijft de gemeente genoodzaakt een aantal gedragssturende 

belastingen in te voeren of aan te passen. Het ontbreken ervan betekent op dit moment een 

bijkomende last voor de gemeentelijke werking, het gemeentelijk patrimonium of het openbaar 

domein. 

Actieplan 5RDB_5.3.1: Algemene gemeentebelasting  

Een eerlijke gemeentebelasting voor gezinnen én bedrijven 

Actieplan 5RDB_5.3.2: Andere belastingen  

Gedragssturende belastingen invoeren 

Actieplan 5RDB_5.3.3: Aanvullende belastingen  

Verhogen van de aanvullende belastingen 
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Ingelmunster digitaal  

Beleidsdoelstelling: 6.1 - 'mijngemeente.be'  

De gemeente en het OCMW willen een algemene invoering en ontwikkeling van een elektronisch 

loket onder de noemer van ‘Mijn gemeente’, dit voor de dienstverlening van alle diensten en gericht 

op alle doelgroepen (gezinnen, ondernemers, verenigingen, toeristen en recreanten). Hierbij is het 

de bedoeling de administratieve last zoveel mogelijk te verminderen, zowel voor de burger als voor 

de gemeente. 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 9.027,47 0,00 -9.027,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 17.771,25 0,00 -17.771,25 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 55.700,00 0,00 -55.700,00 146.000,00 0,00 -146.000,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 6IDI_6.1.1: Generiek datakader  

De geïntegreerde uitbouw van intra- en interbestuurlijk dataverkeer via een generiek datakader 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 6.523,88 0,00 -6.523,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 6.893,71 0,00 -6.893,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 7.000,00 0,00 -7.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 6IDI_6.1.2: Mid- en backoffice  

De uitbouw van een mid- en backoffice als proceslaag 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 2.503,59 0,00 -2.503,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 10.877,54 0,00 -10.877,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 41.000,00 0,00 -41.000,00 92.000,00 0,00 -92.000,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Actieplan 6IDI_6.1.3: Applicaties  

Het ontwikkelen van een applicatielaag, gesegmenteerd op maat van de burger 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 7.700,00 0,00 -7.700,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beleidsdoelstelling: 6.2 - Communicatie en interactie  

De nieuwe communicatietechnieken zoals Facebook, Twitter, … willen de gemeente en het OCMW 

maximaal gebruiken om tot een betere dialoog te komen tussen bevolking en bestuur. Hiermee 

willen we ook komen tot een hogere transparantie en de mensen wegwijs maken in de 

gemeentelijke financiële huishouding. 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 3.841,75 0,00 -3.841,75 0,00 0,00 -998,25 0,00 0,00 0,00 

2015 3.910,72 0,00 -3.910,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 4.606,00 0,00 -4.606,00 4.001,75 0,00 -4.001,75 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 6IDI_6.2.1: Website  

Ontwikkelen van een eigentijdse, interactieve en klantgerichte website 

 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 272,25 0,00 -272,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 38,72 0,00 -38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 250,00 0,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Actieplan 6IDI_6.2.2: Interactie met de burger  

Interactie met de burger via de nieuwste communicatiemiddelen als sms, Facebook, Twitter, … 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 3.569,50 0,00 -3.569,50 998,25 0,00 -998,25 0,00 0,00 0,00 

2016 3.872,00 0,00 -3.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 4.356,00 0,00 -4.356,00 4.001,75 0,00 -4.001,75 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Beleidsdoelstelling: 6.6 - Digitale kloof  

Maximaal inzetten op de meest moderne informatie- en communicatietechniek houdt het risico in 

dat digitale analfabeten de boot missen. Daarom willen de gemeente en het Sociaal Huis ten volle 

maatregelen treffen om de digitale kloof te verminderen. 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 2.224,80 0,00 -2.224,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 2.347,74 0,00 -2.347,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actieplan 6IDI_6.6.1: Wegwerken digitaal analfabetisme  

Treffen van adequate maatregelen om digitaal analfabetisme aan te pakken 

 Realisatietermijn: 2014 - 2016 

 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 

 Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 

2014 2.224,80 0,00 -2.224,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 2.347,74 0,00 -2.347,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2018

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdomein ALGBES 6.919.286 212.973 -6.706.313 8.129.866 460.130 -7.669.736 7.488.043 415.367 -7.072.677

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 16.880 -16.880 124.607 -124.607 57.300 -57.300

    Exploitatie 16.880 -16.880 72.300 -72.300 57.300 -57.300

    Investeringen 52.307 -52.307

    Andere

  Overig beleid 6.902.406 212.973 -6.689.432 8.005.259 460.130 -7.545.129 7.430.743 415.367 -7.015.377

    Exploitatie 6.513.034 204.973 -6.308.061 6.799.216 190.867 -6.608.349 6.691.585 185.367 -6.506.219

    Investeringen 389.372 8.000 -381.372 1.206.043 269.263 -936.780 739.158 230.000 -509.158

    Andere

Beleidsdomein ALGFIN 1.049.122 10.703.237 9.654.115 1.055.410 10.511.670 9.456.260 1.052.660 10.544.920 9.492.260

  Prioritaire beleidsdoelstellingen

    Exploitatie

    Investeringen

    Andere

  Overig beleid 1.049.122 10.703.237 9.654.115 1.055.410 10.511.670 9.456.260 1.052.660 10.544.920 9.492.260

    Exploitatie 331.495 10.703.237 10.371.742 340.283 10.511.670 10.171.387 340.283 10.544.920 10.204.637

    Investeringen 5.250 -5.250 2.750 -2.750

    Andere 712.377 -712.377 712.377 -712.377 712.377 -712.377

Beleidsdomein GEBWER 1.115.246 697.901 -417.344 1.573.750 502.999 -1.070.751 1.188.924 463.164 -725.760

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 36.629 25.000 -11.629 60.269 32.000 -28.269 4.000 -4.000

    Exploitatie 1.932 -1.932 4.000 -4.000 4.000 -4.000

    Investeringen 34.697 25.000 -9.697 56.269 32.000 -24.269

    Andere

  Overig beleid 1.078.617 672.901 -405.715 1.513.481 470.999 -1.042.482 1.184.924 463.164 -721.760

    Exploitatie 996.853 592.901 -403.952 1.031.929 370.999 -660.930 1.027.229 363.164 -664.065

    Investeringen 81.764 80.000 -1.764 481.552 100.000 -381.552 157.695 100.000 -57.695

    Andere

Beleidsdomein INFRAS 1.544.056 1.437.429 -106.627 4.174.643 1.429.789 -2.744.853 2.241.873 966.637 -1.275.236

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 186.752 -186.752 718.347 37.500 -680.847 510.000 -510.000

    Exploitatie

    Investeringen 186.752 -186.752 718.347 37.500 -680.847 510.000 -510.000

    Andere

  Overig beleid 1.357.303 1.437.429 80.125 3.456.296 1.392.289 -2.064.006 1.731.873 966.637 -765.236

    Exploitatie 527.693 743.457 215.764 557.893 658.616 100.723 553.893 651.637 97.744

    Investeringen 829.611 693.972 -135.639 2.898.403 733.674 -2.164.729 1.177.980 315.000 -862.980

    Andere
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J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2018

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Beleidsdomein ONDERW 1.898.423 1.819.164 -79.259 2.168.881 1.796.350 -372.530 1.849.805 1.785.207 -64.598

  Prioritaire beleidsdoelstellingen

    Exploitatie

    Investeringen

    Andere

  Overig beleid 1.898.423 1.819.164 -79.259 2.168.881 1.796.350 -372.530 1.849.805 1.785.207 -64.598

    Exploitatie 1.774.319 1.819.164 44.845 1.859.665 1.796.350 -63.314 1.849.805 1.785.207 -64.598

    Investeringen 124.104 -124.104 309.216 -309.216

    Andere

Beleidsdomein VRIJTIJD 2.794.210 283.750 -2.510.460 3.369.604 554.471 -2.815.133 1.532.080 551.391 -980.689

  Prioritaire beleidsdoelstellingen 639.441 150.666 -488.775 721.275 143.500 -577.775 220.100 143.500 -76.600

    Exploitatie 182.240 150.666 -31.574 209.500 143.500 -66.000 214.600 143.500 -71.100

    Investeringen 457.201 -457.201 511.775 -511.775 5.500 -5.500

    Andere

  Overig beleid 2.154.768 133.084 -2.021.685 2.648.329 410.971 -2.237.358 1.311.980 407.891 -904.089

    Exploitatie 972.045 132.205 -839.840 1.117.576 110.092 -1.007.484 1.071.875 107.012 -964.863

    Investeringen 1.182.724 -1.182.724 1.530.753 300.000 -1.230.753 240.105 300.000 59.895

    Andere 879 879 879 879 879 879

Totalen 15.320.342 15.154.454 -165.888 20.472.154 15.255.410 -5.216.744 15.353.385 14.726.686 -626.699

    Exploitatie 11.316.491 14.346.603 3.030.112 11.992.362 13.782.094 1.789.732 11.810.570 13.780.807 1.970.237

    Investeringen 3.291.474 806.972 -2.484.502 7.767.414 1.472.437 -6.294.977 2.830.438 945.000 -1.885.438

    Andere 712.377 879 -711.498 712.377 879 -711.498 712.377 879 -711.498
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J2: De exploitatierekening Jaarrekening 2018

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdomein ALGBES 6.529.914 204.973 -6.324.941 6.871.516 190.867 -6.680.649 6.748.885 185.367 -6.563.519

Beleidsdomein ALGFIN 331.495 10.703.237 10.371.742 340.283 10.511.670 10.171.387 340.283 10.544.920 10.204.637

Beleidsdomein GEBWER 998.785 592.901 -405.884 1.035.929 370.999 -664.930 1.031.229 363.164 -668.065

Beleidsdomein INFRAS 527.693 743.457 215.764 557.893 658.616 100.723 553.893 651.637 97.744

Beleidsdomein ONDERW 1.774.319 1.819.164 44.845 1.859.665 1.796.350 -63.314 1.849.805 1.785.207 -64.598

Beleidsdomein VRIJTIJD 1.154.285 282.871 -871.415 1.327.076 253.592 -1.073.484 1.286.475 250.512 -1.035.963

Totalen 11.316.491 14.346.603 3.030.112 11.992.362 13.782.094 1.789.732 11.810.570 13.780.807 1.970.237
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J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening 2018

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdomein ALGBES 389.372 8.000 -381.372 1.258.350 269.263 -989.087 739.158 230.000 -509.158

Beleidsdomein ALGFIN 5.250 -5.250 2.750 -2.750

Beleidsdomein GEBWER 116.461 105.000 -11.461 537.820 132.000 -405.820 157.695 100.000 -57.695

Beleidsdomein INFRAS 1.016.363 693.972 -322.391 3.616.750 771.174 -2.845.576 1.687.980 315.000 -1.372.980

Beleidsdomein ONDERW 124.104 -124.104 309.216 -309.216

Beleidsdomein VRIJTIJD 1.639.924 -1.639.924 2.042.527 300.000 -1.742.527 245.605 300.000 54.395

Totalen 3.291.474 806.972 -2.484.502 7.767.414 1.472.437 -6.294.977 2.830.438 945.000 -1.885.438
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J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

3.030.112 1.789.732 1.970.237

11.316.491 11.992.362 11.810.570

14.346.603 13.782.094 13.780.807

7.858.160 7.695.505 7.695.505

6.488.443 6.086.589 6.085.302

-2.484.502 -6.294.977 -1.885.438

3.291.474 7.767.414 2.830.438

806.972 1.472.437 945.000

-711.498 -711.498 -711.498

712.377 712.377 712.377

712.377 712.377 712.377

712.377 712.377 712.377

879 879 879

879 879 879

879 879 879

-165.888 -5.216.744 -626.699

7.593.183 7.593.183 2.198.731

7.427.295 2.376.439 1.572.032

7.427.295 2.376.439 1.572.032

Jaar-

rekening
Eindbudget

Initieel

budget

I. Exploitatie

pensioenfonds

II. Investeringen

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A)

   A. Uitgaven

   B. Ontvangsten

      1.a. Belastingen en boetes

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

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

      2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

   A. Uitgaven

   B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

   A. Uitgaven

      1. Aflossing financiële schulden

         a. Periodieke aflossingen

         b. Niet-periodieke aflossingen

      2. Toegestane leningen

      3. Overige transacties

   B. Ontvangsten

      1. Op te nemen leningen en leasings

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

         a. Periodieke terugvorderingen

         b. Niet-periodieke terugvorderingen

      3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

   A. Bestemde gelden voor exploitatie

   B. Bestemde gelden voor investeringen

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Mutatie

Bestemde gelden
Bedrag

op 1/1

Bedrag

op 31/12
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Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr. Budg. Journaal 2018/17885



Schema J6: De Balans Jaarrekening 2018
     Geconsolideerd

ACTIVA Boekjaar
Vorig

boekjaar

I. Vlottende activa 8.449.906 9.109.413

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen 7.881.171 8.592.679

   B. Vorderingen op korte termijn 567.856 515.856

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 229.410 215.784

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 338.446 300.072

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

   D. Overlopende rekeningen van het actief

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 879 879

II. Vaste activa 48.285.471 46.701.704

   A. Vorderingen op lange termijn 4.395 5.274

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 4.395 5.274

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

   B. Financiële vaste activa 17.286.147 17.280.897

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen

      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 17.272.775 17.267.525

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

      4. OCMW-verenigingen

      5. Andere financiële vaste activa 13.372 13.372

   C. Materiële vaste activa 30.652.326 29.044.630

      1. Gemeenschapsgoederen 30.547.240 28.939.544

         a. Terreinen en gebouwen 20.882.551 19.426.283

         b. Wegen en overige infrastructuur 8.774.644 8.745.451

         c. Installaties, machines en uitrusting 394.117 299.388

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 404.951 377.446

         e. Leasing en soortgelijke rechten

         f. Erfgoed 90.977 90.977

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 105.086 105.086

         a. Terreinen en gebouwen 105.086 105.086

         b. Installaties, machines en uitrusting

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

         d. Leasing en soortgelijke rechten

      3. Overige materiële vaste activa

         a. Terreinen en gebouwen

         b. Roerende goederen

   D. Immateriële vaste activa 342.603 370.902

TOTAAL ACTIVA 56.735.377 55.811.117

Gemeente Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr. Budg. Journaal 2018/17885



Schema J6: De Balans Jaarrekening 2018
     Geconsolideerd

PASSIVA Boekjaar
Vorig

boekjaar

I. Schulden 10.173.380 11.367.700

   A. Schulden op korte termijn 1.911.977 2.385.542

      1. Schulden uit ruiltransacties 1.144.068 1.468.852

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 155.694 149.056

         b. Financiële schulden

         c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 988.373 1.319.796

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties 33.359 195.555

      3. Overlopende rekeningen van het passief 13.796 8.757

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 720.755 712.377

   B. Schulden op lange termijn 8.261.403 8.982.158

      1. Schulden uit ruiltransacties 8.261.403 8.982.158

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 2.122.839 2.122.839

            1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 2.122.839 2.122.839

            2. Overige risico's en kosten

         b. Financiële schulden 6.138.564 6.859.319

         c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief 46.561.997 44.443.417

TOTAAL PASSIVA 56.735.377 55.811.117

Gemeente Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr. Budg. Journaal 2018/17885



Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten Jaarrekening 2018
     Geconsolideerd

Boekjaar
Vorig

boekjaar

I. Kosten 13.035.595 13.142.952

   A. Operationele kosten 12.009.387 11.630.238

      1. Goederen en diensten 2.420.244 2.380.195

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4.029.158 3.954.493

      3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 1.629.459 1.498.996

      4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

      5. Toegestane werkingsubsidies 3.921.199 3.775.877

      6. Andere operationele kosten 9.327 20.676

   B. Financiële kosten 941.602 903.028

   C. Uitzonderlijke kosten 84.607 609.686

      1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

      2. Toegestane investeringssubsidies 84.607 609.686

II. Opbrengsten 14.625.213 14.947.791

   A. Operationele opbrengsten 13.660.243 13.866.006

      1. Opbrengsten uit de werking 986.932 928.708

      2. Fiscale opbrengsten en boetes 7.858.160 7.654.939

      3. Werkingssubsidies 4.746.623 4.685.012

         a. algemene werkingssubsidies 2.826.547 2.730.030

         b. Specifieke werkingssubsidies 1.920.076 1.954.982

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

      5. Andere operationele opbrengsten 68.527 597.348

   B. Financiële opbrengsten 946.473 1.081.784

   C. Uitzonderlijke opbrengsten 18.497

III. Overschot/Tekort van het boekjaar 1.589.617 1.804.839

   A. Operationeel overschot/tekort 1.650.856 2.235.769

   B. Financieel overschot/tekort 4.871 178.756

   C. Uitzonderlijk overschot/tekort -66.110 -609.686

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 1.589.617 1.804.839

   A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

   B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

   C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 1.589.617 1.804.839

Gemeente Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr. Budg. Journaal2018/17885



Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

3.030.112 1.789.732 1.970.237

11.316.491 11.992.362 11.810.570

14.346.603 13.782.094 13.780.807

7.858.160 7.695.505 7.695.505

6.488.443 6.086.589 6.085.302

-2.484.502 -6.294.977 -1.885.438

3.291.474 7.767.414 2.830.438

806.972 1.472.437 945.000

-711.498 -711.498 -711.498

712.377 712.377 712.377

712.377 712.377 712.377

712.377 712.377 712.377

879 879 879

879 879 879

879 879 879

-165.888 -5.216.744 -626.699

7.593.183 7.593.183 2.198.731

7.427.295 2.376.439 1.572.032

7.427.295 2.376.439 1.572.032

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A)

   A. Uitgaven

   B. Ontvangsten

      1.a. Belastingen en boetes

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

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

      2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

   A. Uitgaven

   B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

   A. Uitgaven

      1. Aflossing financiële schulden

         a. Periodieke aflossingen

         b. Niet-periodieke aflossingen

      2. Toegestane leningen

      3. Overige transacties

   B. Ontvangsten

      1. Op te nemen leningen en leasings

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

         a. Periodieke terugvorderingen

         b. Niet-periodieke terugvorderingen

      3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

   A. Bestemde gelden voor exploitatie

   B. Bestemde gelden voor investeringen

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

Gemeente Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr. Budg. Journaal 2018/17885



Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Financieel draagvlak (A-B) 3.325.754 2.085.373 2.265.878

   A. Exploitatieontvangsten 14.346.603 13.782.094 13.780.807

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 11.020.849 11.696.721 11.514.929

      1. Exploitatie-uitgaven 11.316.491 11.992.362 11.810.570

      2. Nettokosten van de schulden 295.642 295.641 295.641

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.007.140 1.007.140 1.007.140

   A. Netto-aflossingen van schulden 711.498 711.498 711.498

   B. Nettokosten van schulden 295.642 295.641 295.641

Autofinancieringsmarge (I-II) 2.318.614 1.078.233 1.258.739

Gemeente Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr. Budg. Journaal 2018/17885



Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomeinJaarrekening 2018

Code Totaal
Beleidsdomein 

ALGBES

Algemene

financiering

Beleidsdomein 

GEBWER

Beleidsdomein 

INFRAS

Beleidsdomein 

ONDERW

Beleidsdomein 

VRIJTIJD

I. Uitgaven 11.316.491 6.529.914 331.495 998.785 527.693 1.774.319 1.154.285

   A. Operationele Uitgaven 10.374.889 6.529.914 35.853 352.825 527.693 1.774.319 1.154.285

      1. Goederen en diensten 60/1 2.420.244 1.024.823 32.932 117.417 524.766 253.103 467.204

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.029.158 1.918.798 222.480 1.468.899 418.981

      3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

      4. Toegestane werkingssubsidies 649 3.921.199 3.585.006 12.848 2.927 52.318 268.100

      5. Andere operationele uitgaven 640/7 4.288 1.287 2.921 80

   B. Financiële uitgaven 65 941.602 295.642 645.960

   C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 14.346.603 204.973 10.703.237 592.901 743.457 1.819.164 282.871

   A. Operationele ontvangsten 13.660.243 204.973 10.684.708 592.533 75.994 1.819.164 282.871

      1. Ontvangsten uit de werking 70 986.932 154.015 423.152 47.114 101.508 261.143

      2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 7.858.160 7.858.160

      3. Werkingssubsidies 740 4.746.623 2.838 2.826.547 168.538 11.193 1.717.656 19.850

      4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748

      5. Andere operationele ontvangsten 741/7 68.527 48.120 843 17.687 1.878

   B. Financiële ontvangsten 75 686.360 18.529 369 667.462

   C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 3.030.112 -6.324.941 10.371.742 -405.884 215.764 44.845 -871.415

Gemeente Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr Budg Jnl 2018/17885



Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

Code
Jaarrekening 

2018

Jaarrekening 

2017

Jaarrekening 

2016

I. Uitgaven 11.316.491 11.025.512 10.647.128

   A. Operationele Uitgaven 10.374.889 10.122.484 9.755.383

      1. Goederen en diensten 60/1 2.420.244 2.380.195 2.163.348

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 4.029.158 3.954.493 3.949.174

      3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

      4. Toegestane werkingssubsidies 649 3.921.199 3.775.877 3.609.697

      5. Andere operationele uitgaven 640/7 4.288 11.919 33.165

   B. Financiële uitgaven 65 941.602 903.028 891.744

   C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 14.346.603 14.119.412 13.555.794

   A. Operationele ontvangsten 13.660.243 13.312.878 12.961.742

      1. Ontvangsten uit de werking 70 986.932 928.708 856.997

      2. Fiscale ontvangsten en boetes 7.858.160 7.654.939 7.631.926

         a. Aanvullende belastingen 7.121.201 6.915.667 6.901.889

            - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 3.863.262 3.711.746 3.685.532

            - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 3.062.113 3.009.921 3.030.206

            - Andere aanvullende belasting 7302/9 195.826 193.999 186.152

         b. Andere belastingen 731/9 736.960 739.272 730.036

      3. Werkingssubsidies 4.746.623 4.685.012 4.367.484

         a. Algemene werkingssubsidies 2.826.547 2.730.030 2.586.274

            - Gemeente- of provinciefonds 7400 2.125.135 2.029.429 1.983.969

            - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401

            - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 701.412 700.601 602.305

         b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.920.076 1.954.982 1.781.210

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

      5. Andere operationele ontvangsten 741/7 68.527 44.219 105.335

   B. Financiële ontvangsten 75 686.360 806.534 594.052

   C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 3.030.112 3.093.899 2.908.666

Gemeente Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr Budg Jnl 2018/17885



Schema TJ2BIS: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

Code
Jaarrekening 

2013

Jaarrekening 

2014

Jaarrekening 

2015

Jaarrekening 

2016

Jaarrekening 

2017

Jaarrekening 

2018

I. Uitgaven 11.057.422 10.984.688 10.661.214 10.647.128 11.025.512 11.316.491

   A. Operationele Uitgaven 9.981.954 9.857.756 9.683.560 9.755.383 10.122.484 10.374.889

      1. Goederen en diensten 60/1 2.057.073 2.168.700 2.063.511 2.163.348 2.380.195 2.420.244

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 5.120.018 4.752.579 4.308.299 3.949.174 3.954.493 4.029.158

      3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

      4. Toegestane werkingssubsidies 649 2.782.203 2.917.154 3.288.266 3.609.697 3.775.877 3.921.199

      5. Andere operationele uitgaven 640/7 22.659 19.323 23.483 33.165 11.919 4.288

   B. Financiële uitgaven 65 1.075.469 1.126.932 977.654 891.744 903.028 941.602

   C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 12.358.555 13.153.079 14.160.810 13.555.794 14.119.412 14.346.603

   A. Operationele ontvangsten 11.695.897 12.526.007 12.996.005 12.961.742 13.312.878 13.660.243

      1. Ontvangsten uit de werking 70 845.381 874.277 991.696 856.997 928.708 986.932

      2. Fiscale ontvangsten en boetes 6.317.413 7.133.177 7.467.578 7.631.926 7.654.939 7.858.160

         a. Aanvullende belastingen 5.842.558 6.385.521 6.737.107 6.901.889 6.915.667 7.121.201

            - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 3.334.746 3.830.939 3.885.979 3.685.532 3.711.746 3.863.262

            - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 2.326.675 2.371.537 2.667.922 3.030.206 3.009.921 3.062.113

            - Andere aanvullende belasting 7302/9 181.137 183.046 183.206 186.152 193.999 195.826

         b. Andere belastingen 731/9 474.856 747.656 730.471 730.036 739.272 736.960

      3. Werkingssubsidies 4.418.007 4.412.195 4.473.395 4.367.484 4.685.012 4.746.623

         a. Algemene werkingssubsidies 2.030.615 2.066.422 2.084.407 2.586.274 2.730.030 2.826.547

            - Gemeente- of provinciefonds 7400 2.030.615 2.064.797 1.888.783 1.983.969 2.029.429 2.125.135

            - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401

            - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 1.625 195.624 602.305 700.601 701.412

         b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 2.387.392 2.345.773 2.388.988 1.781.210 1.954.982 1.920.076

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

      5. Andere operationele ontvangsten 741/7 115.096 106.358 63.336 105.335 44.219 68.527

   B. Financiële ontvangsten 75 662.658 627.071 1.164.805 594.052 806.534 686.360

   C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 1.301.132 2.168.391 3.499.596 2.908.666 3.093.899 3.030.112



Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2018

DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal
Beleidsdomein 

ALGBES

Algemene

financiering

Beleidsdomein 

GEBWER

Beleidsdomein 

INFRAS

Beleidsdomein 

ONDERW

Beleidsdomein 

VRIJTIJD

I. Investeringen in financiële vaste activa 5.250 5.250

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

soortgelijke entiteiten 281 5.250 5.250

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

   D. OCMW-verenigingen 283

   E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 3.076.650 315.714 66.625 959.406 124.104 1.610.800
   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 3.076.650 315.714 66.625 959.406 124.104 1.610.800

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.083.722 52.356 5.617 439.273 115.382 1.471.094

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 551.178 497.428 53.750

      3. Roerende goederen 23/4 441.749 263.358 61.008 22.706 8.722 85.956

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25

      5. Erfgoed 27

   B. Overige materiële vaste activa

      1. Onroerende goederen 260/4

      2. Roerende goederen 265/9

   C. Vooruitbetalingen op investeringen in

materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 124.967 39.687 56.156 29.124

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 84.607 73.658 10.149 800

TOTAAL UITGAVEN 3.291.474 389.372 5.250 116.461 1.016.363 124.104 1.639.924

Gemeente Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr Budg Jnl 2018/17885



Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal
Beleidsdomein 

ALGBES

Algemene

financiering

Beleidsdomein 

GEBWER

Beleidsdomein 

INFRAS

Beleidsdomein 

ONDERW

Beleidsdomein 

VRIJTIJD

I. Verkoop van financiële vaste activa

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

soortgelijke entiteiten 281

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

   D. OCMW-verenigingen 283

   E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 17.897 8.000 9.897
   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 17.897 8.000 9.897

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

      3. Roerende goederen 23/4 17.897 8.000 9.897

      4. Leasing en soortgelijke rechten 252

      5. Erfgoed 27

   B. Overige materiële vaste activa

      1. Onroerende goederen 260/4

      2. Roerende goederen 265/9

   C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van

materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180

4951/2 789.075 105.000 684.075

TOTAAL ONTVANGSTEN 806.972 8.000 105.000 693.972

Gemeente Ingelmunster

Oostrozebekestraat 4

NIS-code36007

Fin nota Jaarrekening 2018

Afdrukdatum : 8/03/2019

VolgNr Alg Jnl 2018/8775

Algemeen directeur:ir. Ronse Dominik

Financiëel directeur:Dhont Tine

VolgNr Budg Jnl 2018/17885



Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN Code
Jaarrekening 

2018

Jaarrekening 

2017

Jaarrekening 

2016

I. Investeringen in financiële vaste activa 5.250 77.525

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

soortgelijke entiteiten 281 5.250 77.525

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

   D. OCMW-verenigingen 283

   E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 3.076.650 2.908.877 1.706.564
   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

 materiële vaste activa 3.076.650 2.908.877 1.706.564

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.083.722 2.311.869 1.227.239

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 551.178 210.103 288.559

      3. Roerende goederen 23/4 441.749 386.905 190.765

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25

      5. Erfgoed 27

   B. Overige materiële vaste activa

      1. Onroerende goederen 260/4

      2. Roerende goederen 265/9

   C. Vooruitbetalingen op investeringen in

materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 124.967 229.749 180.623

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 84.607 609.686 125.630

TOTAAL UITGAVEN 3.291.474 3.825.836 2.012.816

Gemeente Ingelmunster
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NIS-code36007
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Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code
Jaarrekening 

2018

Jaarrekening 

2017

Jaarrekening 

2016

I. Verkoop van financiële vaste activa

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

soortgelijke entiteiten 281

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

   D. OCMW-verenigingen 283

   E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 17.897 651.250
   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige

materiële vaste activa

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 651.250

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

      3. Roerende goederen 23/4 17.897

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25

      5. Erfgoed 27

   B. Overige materiële vaste activa

      1. Onroerende goederen 260/4

      2. Roerende goederen 265/9

   C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van

materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180

4951/2 789.075 14.000 13.654

TOTAAL ONTVANGSTEN 806.972 665.250 13.654

Gemeente Ingelmunster
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Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2018

Verbinteniskredi

et
Vastleggingen

Verbinteniskredi

et min 

vastleggingen

Aanrekeningen

Verbinteniskredi

et min 

aanrekeningen

Verbinteniskredi

et
Aanrekeningen

Verbinteniskredi

et min 

aanrekeningen

2014/001 1.856.896 737.108 1.119.788 737.108 1.119.788

2014/002 427.500 137.167 290.333 137.167 290.333 100.000 80.000 20.000

2014/003 4.305.261 3.373.627 931.634 3.373.627 931.634 1.342.272 793.259 549.013

2014/004 1.168.561 375.393 793.168 375.393 793.168 16.097 17.897 -1.800

2014/005 5.115.535 1.479.143 3.636.391 1.479.143 3.636.391 798.414 758.412 40.002

2014/006 647.412 324.891 322.522 324.891 322.522 3.792 3.792 0

2014/007 287.219 263.336 23.884 263.336 23.884 8.600 8.600 0

2014/011 314.984 178.562 136.422 178.562 136.422 15.000 15.000

2014/013 199.020 169.989 29.031 169.989 29.031 10.000 10.000 0

2014/ASK_2.1. 2.834.643 2.780.069 54.574 2.780.069 54.574 5.000 5.000 0

2014/GNV_4.1. 162.000 100.919 61.081 100.919 61.081 20.000 20.000 0

2014/ROO_1.4. 169.389 135.307 34.082 135.307 34.082 61.000 54.000 7.000

2014/VNI_3.2. 2.003.539 273.025 1.730.514 273.025 1.730.514 37.500 37.500

2015/02 55.000 55.000 0 55.000 0

2016/001 147.956 135.346 12.610 135.346 12.610

2016/002 221.170 75.646 145.524 75.646 145.524

2016/003 40.061 35.206 4.854 35.206 4.854 650.000 651.250 -1.250

2017/01 515.606 147.316 368.290 147.316 368.290

2017/DIG_6.1 50.000 50.000 50.000

2017/DIG_6.2 40.000 37.693 2.307 37.693 2.307

2018/01 28.500 28.500 28.500

2018/02 2.750 5.250 -2.500 5.250 -2.500

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Investeringsenveloppen
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Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Code
Jaarrekening 

2018

Jaarrekening 

2017

Jaarrekening 

2016

I. Exploitatiebudget (B-A) 3.030.112 3.093.899 2.908.666

   A. Uitgaven 11.316.491 11.025.512 10.647.128

   B. Ontvangsten 14.346.603 14.119.412 13.555.794

      1.a. Belastingen en boetes 7.858.160 7.654.939 7.631.926

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

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

      2. Overige 6.488.443 6.464.473 5.923.868

II. Investeringsbudget (B-A) -2.484.502 -3.160.586 -1.999.162

   A. Uitgaven 3.291.474 3.825.836 2.012.816

   B. Ontvangsten 806.972 665.250 13.654

III. Andere (B-A) -711.498 -690.833 -670.798

   A. Uitgaven 712.377 691.712 671.677

      1. Aflossing financiële schulden

         a. Periodieke aflossingen 421/4 712.377 691.712 671.677

         b. Niet-periodieke aflossingen 171/4

      2. Toegestane leningen 2903/4

      3. Overige transacties

         a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178

         b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905

         c. Andere overige uitgaven 100

   B. Ontvangsten 879 879 879

      1. Op te nemen leningen en leasings 171/4

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

         a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 879 879 879

         b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4

      3. Overige transacties

         a. Borgtochten ontvangen in contanten 178

         b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959

         c. Andere overige ontvangsten 101/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -165.888 -757.520 238.706

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.593.183 8.350.703 8.111.998

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 7.427.295 7.593.183 8.350.703

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

   A. Bestemde gelden voor exploitatie

   B. Bestemde gelden voor investeringen

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 7.427.295 7.593.183 8.350.703

Jaarrekening 

2018

Jaarrekening 

2017

Jaarrekening 

2016

495.082

-495.082

0 0 0Totaal bestemde gelden

Bestemde gelden

I. Exploitatie

  overdracht2015

  bestemde gelden pensioenen

II. Investeringen

III. Andere verrichtingen
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Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa
Boekwaarde op 

1/1 Investering Desinvestering

Herwaarderinge

n

Waardevermind

eringen

Boekwaarde op 

31/12

   A. Extern verzelfstandige agentschappen

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 17.267.525 5.250 17.272.775

   C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

   D. OCMW-verenigingen

   E. Andere financiële vaste activa 13.372 13.372

Totaal financiële vaste activa 17.280.897 5.250 17.286.147

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa
Boekwaarde op 

1/1 Investering Desinvestering

Herwaarderinge

n Afschrijvingen

Waardevermind

eringen

Boekwaarde op 

31/12

I. Gemeenschapsgoederen 28.939.544 3.052.086 1.444.390 30.547.240

   A. Terreinen en gebouwen 19.426.283 2.083.722 627.453 20.882.551

   B. Wegen en overige infrastructuur 8.745.451 551.178 521.986 8.774.644

   C. Installaties, machines en uitrusting 299.388 243.016 148.286 394.117

   D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 377.446 174.170 146.665 404.951

   E. Leasing en soortgelijke rechten

   F. Erfgoed 90.977 90.977

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 105.086 105.086

   A. Terreinen en gebouwen 105.086 105.086

   B. Installaties, machines en uitrusting

   C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

   D. Leasing en soortgelijke rechten

III. Overige materiële vaste activa

   A. Terreinen en gebouwen

   B. Roerende goederen

Totaal materiële vaste activa 29.044.630 3.052.086 1.444.390 30.652.326
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Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

Boekwaarde op 

1/1

Nieuwe 

leningen/ 

leasings Aflossingen

Overboekingen 

LT naar KT

Boekwaarde op 

31/12

I. Financiële schulden op lange termijn 6.859.319 -720.755 6.138.564

   A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 6.859.319 -720.755 6.138.564

      1. Leningen ten laste van het bestuur 6.859.319 -720.755 6.138.564

      2. Leasings ten laste van het bestuur

   B. Financiële schulden ten laste van derden

      1. Leningen ten laste van derden

      2. Leasings ten laste van derden

II. Schulden op korte termijn 712.377 712.377 720.755 720.755

   A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 712.377 712.377 720.755 720.755

      1. Leningen ten laste van het bestuur 712.377 712.377 720.755 720.755

      2. Leasings ten laste van het bestuur

   B. Financiële schulden ten laste van derden

      1. Leningen ten laste van derden

      2. Leasings ten laste van derden

Totaal financiële schulden 7.571.697 712.377 6.859.319
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Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2018

     Geconsolideerd

4. Mutatiestaat van het nettoactief

Overig 

nettoactief

Herwaar- 

derings- 

reserve

Gecumuleerd 

resultaat

Investerings- 

subsidies en 

schenkingen Totaal

I. Balans op einde boekjaar 2016 28.953.083 3.995.182 5.909.958 4.041.607 42.899.828

II. Boekhoudkundige wijzigingen

III. Herwerkte balans 28.953.083 3.995.182 5.909.958 4.041.607 42.899.828

IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2017

   A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief -261.251 -261.251

      1. Toevoeging aan herwaarderingen

      2. Terugneming van herwaarderingen (-)

      3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 14.000 14.000

      4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -275.251 -275.251

   B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017 1.804.839 1.804.839

V. Balans op einde boekjaar 2017 28.953.083 3.995.182 7.714.797 3.780.356 44.443.417

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 1.589.617 528.963 2.118.580

   A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 528.963 528.963

      1. Toevoeging aan herwaarderingen

      2. Terugneming van herwaarderingen (-)

      3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 789.075 789.075

      4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -260.113 -260.113

   B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 1.589.617 1.589.617

VII. Balans op einde boekjaar 2018 28.953.083 3.995.182 9.304.414 4.309.319 46.561.997
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