
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2020
Periode: 2020
Gemeente en OCMW Hemiksem (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem

Alg. directeur: Luc Schroyens

Fin. directeur: Ellen Moonen

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: OD2: Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die kwaliteitsvol werkt

Actieplan: AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen

Actie: 2025B3-1: Inkomsten uit Dividenden, prestatievergoedingen en andere samenwerkingsvormen

Publieke info: De inkomsten uit diverse intercomunales vormen nog steeds een belangrijke inkomstenbron voor de lokale besturen.
Vanuit volgende intercommunales worden nog vergoedingen ontvangen:
Fluvius (ex-integan, ex-iveg, ex-infrax)
Pidpa
Sociaal Woonkrediet

Binnen fluvius zien we over de meerjarenplanning echter een daling in het dividend, maar dat heeft twee oorzaken:
1. vanaf 2020 zullen de inkomsten gebruikt worden voor de stelselmatige verledding van de openbare verlichting (Licht als dienst)
2. einde 2020 zal de groepsaankoop electriciteit voor het luik openbare verlichting afgelopen zijn, en kan dit gedeelte overgedragen
worden aan fluvius, die door hun statuut het voordeel van de vennootschapsbelasting kunnen doorgeven aan de lokale besturen,
waardoor hemiksem ongeveer 25% kan besparen op het aandeel electriciteit dat ze normaal dient te betalen voor de openbare
verlichting. Deze overdracht wordt gefinancieerd via een bijkomende vermindering van het dividend over de komende jaren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 103.473,68 516.783,00 516.783,00

Inkomsten uit Dividenden, prestatievergoedingen en andere
samenwerkingsvormen

Ontvangsten 103.473,68 516.783,00 516.783,00

Actie: 2025B3-2: Fluvius

Evaluatie:

BW 1 2020: Op de gemeenteraad van mei werd beslist dat Hemiksem zal intekenen op bijkomende aandelen van Fluvius, hiervoor
wordt het nodige budget voorzien om de intekening te kunnen doen.

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 128.491,38 0,00

Fluvius Uitgaven 0,00 128.491,38 0,00

Actie: 2025B3-3: Fineg

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-4: Pidpa

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-5: Waterlink
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Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-6: IGEAN

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-7: ISVAG

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-8: Pontes

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-9: Ideale Woning

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-10: Sociale bouw en kredietmaatschappij

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-11: Woonkrediet Antwerpen-Kempen

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-12: Vlotter

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-13: FARYS - TMV

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-14: Cipal

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-15: KINA

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-16: CBE Open School

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-17: Regioneel landschap Rivierenland

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-18: Toerisme Scheldeland

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-19: TOERISME RUPELSTREEK

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2020 2020

Gemeente Hemiksem 05/06/2020 10:22 2 / 482 / 80



Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-20: VZW KEMPENS LANDSCHAP

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-21: Benedenscheldebekken

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-22: Ivebica

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Actie: 2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad

Publieke info: Realisatie intergemeentelijk zwembad
Het gemeentelijk zwembad in de Atletiekstraat is verouderd; de volledige renovatie of de bouw van een nieuw zwembad zijn voor
de gemeente financieel niet haalbaar. De gemeente heeft zich geëngageerd om samen met andere Rupelgemeenten (voorlopig
Aartselaar en Niel) een intergemeentelijk zwembad te realiseren in Aartselaar.
Voor de bouw van het intergemeentelijk zwembad, dient nog bekeken te worden in welke juridische constructie dit finaal zal
gebeuren. Momenteel is IGEAN bouwheer, maar er dient bekeken te worden of dit op termijn ook zo zal blijven, bij het openen van
het zwembad in 2021.

Nulmeting: Omgevingsvergunning aangevraagd
Doelstelling: De beschikbaarheid van een intergemeentelijk zwembad
milieuvergunning afgeleverd = 10%
begane grondvloer gereed = 20%
gebouw wind en waterdicht = 30%
plaatsing luchtgroep zwembadhal = 40%
baden waterdicht = 50%
opstart waterbehandeling en luchtgroep = 60%
opening = 100%

Planning:
2020:50%
2021:100%
2022:100%
2023:100%
2024:100%
2025:100%

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Intergemeentelijk zwembad Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Investeringen Uitgaven 389.870,78 2.502.989,74 2.407.485,61

Intergemeentelijk zwembad Uitgaven 389.870,78 2.502.989,74 2.407.485,61

Actie: 2025B3-24: Audio

Publieke info: Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze
intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

Actieplan: AP-E.1: Patrimoniumbeheer

Actie: 2025E1-1: Gemeentegebouwen: AC
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Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de abdij.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.725,36 11.000,00 11.000,00

Gemeentegebouwen: AC Uitgaven 2.725,36 11.000,00 11.000,00

Actie: 2025E1-2: Gemeentegebouwen: museum

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het museum.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 10.544,22 15.000,00 15.000,00

Gemeentegebouwen: museum Uitgaven 10.544,22 15.000,00 15.000,00

Actie: 2025E1-3: Gemeentegebouwen: magazijn

Evaluatie:

BW 1 2020: er dienen enkele herstellingen uitgevoerd te worden aan het gemeentemagazijn (nieuwe armaturen)

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het magazijn.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 5.173,84 18.152,97 8.000,00

Ontvangsten 8.041,81 0,00 0,00
Gemeentegebouwen: magazijn Uitgaven 5.173,84 18.152,97 8.000,00

Ontvangsten 8.041,81 0,00 0,00

Actie: 2025E1-4: Gemeentegebouwen: Klaverbos/Boskabouters

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het Klaverbos en de Boskabouters.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.798,15 10.000,00 10.000,00

Gemeentegebouwen: Klaverbos/Boskabouters Uitgaven 2.798,15 10.000,00 10.000,00

Actie: 2025E1-5: Gemeentegebouwen: Regenboogschool

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de Regenboogschool.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.543,44 15.000,00 15.000,00

Gemeentegebouwen: Regenboogschool Uitgaven 1.543,44 15.000,00 15.000,00

Actie: 2025E1-6: Gemeentegebouwen: kerk, kerkhof en rouwhal

Publieke info: Strooiweide en gedenkmuur
De aanleg van een nieuwe strooiweide met bijhorende gedenkmuur is noodzakelijk om de kwaliteit van onze dienstverlening te
verzekeren.

Natuurbegraafplaats
Een gedeelte van het kerkhof zal ingericht worden als natuurbegraafplaats

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 8.639,40 28.750,00 28.750,00

Gemeentegebouwen: kerk, kerkhof en rouwhal Uitgaven 8.639,40 28.750,00 28.750,00

Actie: 2025E1-7: Gemeentegebouwen: Depot Deluxe

Evaluatie:

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2020 2020

Gemeente Hemiksem 05/06/2020 10:22 4 / 484 / 80



BW1 2020: technische aanpassing van het voorziene budget naar het juiste beleidsveld, daarnaast werd een verhoging voor de
onderhoudwerken gevraagd van 5.000 euro

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van Depot Deluxe.

Herbestemming lokalen
Na de verhuis van de Scouts naar de Provincialesteenweg dient een nieuwe invulling gegeven te worden aan de lokalen in Depot
Deluxe.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 3.996,52 22.000,00 7.000,00

Ontvangsten 2.741,72 0,00 0,00
Gemeentegebouwen: Depot Deluxe Uitgaven 3.996,52 22.000,00 7.000,00

Ontvangsten 2.741,72 0,00 0,00

Actie: 2025E1-8: Gemeentegebouwen: Sportcentrum

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het sportcentrum.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.023,88 12.800,00 12.800,00

Gemeentegebouwen: Sportcentrum Uitgaven 1.023,88 12.800,00 12.800,00

Actie: 2025E1-9: Gemeentegebouwen: overige

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor alle extra herstellingen die niet voorzien zijn in de
onderhoudscontracten of het dagelijks onderhoud.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.018,02 95.000,00 95.000,00

Gemeentegebouwen: overige Uitgaven 1.018,02 95.000,00 95.000,00

Actie: 2025E1-10: OCMW Gebouwen: WZC

Evaluatie:

BW1 2020: budget was reeds voorzien op actie E1-15

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het woonzorgcentrum.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 13.967,51 26.000,00 26.000,00

OCMW Gebouwen: WZC Uitgaven 13.967,51 26.000,00 26.000,00

Actie: 2025E1-11: OCMW Gebouwen: sociale woningen

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de sociale woningen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 71,25 7.000,00 7.000,00

OCMW Gebouwen: sociale woningen Uitgaven 71,25 7.000,00 7.000,00

Actie: 2025E1-12: OCMW Gebouwen: service flats

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de service flats.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 3.203,49 11.000,00 11.000,00

OCMW Gebouwen: service flats Uitgaven 3.203,49 11.000,00 11.000,00

Actie: 2025E1-13: OCMW Gebouwen: LOI
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Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het LOI.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 160,33 15.000,00 15.000,00

OCMW Gebouwen: LOI Uitgaven 160,33 15.000,00 15.000,00

Actie: 2025E1-14: Het beheren van de onderhoudscontracten van het patrimonium

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor alle onderhoudscontracten voor gemeente en OCMW. Door de
stopzetting van het zwembad vervalt een heel groot onderhoudscontract met Veolia vanaf 2022.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 63.541,28 101.400,00 101.400,00

Het beheren van de onderhoudscontracten van het
patrimonium

Uitgaven 63.541,28 101.400,00 101.400,00

Actie: 2025E1-15: Reinigen van de gebouwen

Publieke info: Binnen deze actie wordt budget voorzien voor de aankopen van schoonmaakmaterialen voor gemeente en OCMW.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 16.756,57 63.250,00 63.250,00

Reinigen van de gebouwen Uitgaven 16.756,57 63.250,00 63.250,00

Actie: 2025E1-16: Energie gebouwen

Publieke info: Het opvolgen van het water, gas en electriciteitsverbruik is zeer belangrijk. Hemiksem streeft ernaar zo weinig
mogelijk energie te verbruiken. Vanaf 2022 zal een aanzienlijk deel van de kosten wegvallen door het sluiten van het gemeentelijk
zwembad. Daarnaast kan de overdracht van de energiekredieten van openbare verlichting naar Fluvius een belastingvoordeel
opleveren vanaf 2022.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 242.236,11 657.800,00 657.800,00

Ontvangsten 2.700,00 7.500,00 7.500,00
Energie gebouwen Uitgaven 242.236,11 657.800,00 657.800,00

Ontvangsten 2.700,00 7.500,00 7.500,00

Actie: 2025E1-17: Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten

Evaluatie:

BW1 2020: er worden minder inkomsten verwacht in 2020, doordat de concessie voor de cafetaria van de sporthal omwille van
corona niet verschuldigd is in kwartaal 2 en 3

Publieke info: Alle inkomsten uit gebouwen en gronden die via het bestuur verhuurd worden of in erfpacht gegeven zijn, worden
hier geregistreerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 65,00 65,00

Ontvangsten 39.876,57 59.950,00 69.950,00
Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten Uitgaven 0,00 65,00 65,00

Ontvangsten 39.876,57 59.950,00 69.950,00

Actie: 2025E1-18: Gemeente - Investeringen aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Evaluatie:

BW1 2020: De raming voor de aanbesteding van de sporthal viel gunstiger uit, waardoor er opnieuw budget naar de jaarrekening
kan gaan.

BW1 2020: aangezien de gemeente de bouwkosten van het Klaverbos zal moeten voorfinancieren, wordt hiervoor een bedrag
ingeschreven, dat ook als subsidiebedrag wordt voorzien.
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BW1 2020: in het kader van de nieuwbouw school Klaverbos, werd het ontwerp en de kostenraming geactualiseerd

Publieke info: Nieuwbouw school JSL
De gebouwen van de school Jan Sanderslaan zijn verouderd en aan vernieuwing toe - subsidiëring werd toegezegd zodat het project
in deze BBC kan gerealiseerd worden

Voldoende aanbod vrijetijds infrastructuur
Er wordt geinvesteerd in een nieuwe sportvloer voor de sporthal.

Herbestemming gemeentelijk zwembad
Na de realisatie van het intergemeentelijk zwembad dient er een nieuwe bestemming gegeven te worden aan het zwembadgebouw
in de Atletiekstraat. Het is de bedoeling een bestemming te zoeken die financieel draagbaar is voor het bestuur en die bijdraagt tot
de verbetering van de socio-culturele beleving in de gemeente

Heraanleg binnenkoer abdij
Om de kleine binnenkoer beter geschikt te maken voor socio- culturele evenementen zal deze heraangelegd worden - bedoeling is
om dit in eigen beheer te realiseren

Restauratiedossier abdij
Tijdens de vorige legislatuur werd gestart met een restauratiedossier voor de abdij (oa met bibliotheek & horeca) Dit dossier wordt
verder gezet - In 2025 wordt het dossier opgestart met de studie van de technieken.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 26.484,48 907.500,74 862.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Gemeente - Investeringen aan het patrimonium die onder de
wet op overheidsopdrachten vallen

Uitgaven 26.484,48 907.500,74 862.000,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025E1-19: OCMW - Investeringen aan het patriomium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Evaluatie:

BW1 2020 : door de stopzetting van het bouwproject doorgangswoningen achter het LOI, wordt nog een eindrekening van de
architect verwacht.

Publieke info: Binnen deze actie worden investeringen voorzien voor het OCMW. Binnen deze legislatuur zal werk gemaakt worden
van het aanbrengen van een rokerslokaal met ventilatie in het WZC en zullen de kamers van het WZC worden aangepast aan de
huidige normen.
Verder wordt in 2025 ook rekening gehouden met de verkoop van het sociaal patrimonium (Wouwerstraat en Assestraat).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 261.749,32 261.749,32

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
OCMW - Investeringen aan het patriomium die onder de wet
op overheidsopdrachten vallen

Uitgaven 0,00 261.749,32 261.749,32
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-E.3: Wegennet

Actie: 2025E3-1: Investeringen in het wegennet

Publieke info: (Her)aanleg voet- en fietspaden
Onze wegendienst staat in voor de (her)aanleg van voet- en fietspaden met het oog op het verhogen van het comfort en de
veiligheid van de zwakke weggebruikers. Buiten de voet- en fietspaden die zullen heraangelegd in het kader van de grotere
projecten Assestraat- Kerkeneinde- Gemeenteplaats voorziet dit bestuur in de herstelling en (her) aanleg van 12000 m² voet- en
fietspaden. Het schepencollege zal elk jaar bepalen in welke straten er gewerkt wordt. Per jaar plannen we ongeveer 2000 m² in.

Herasfalteren straten
Daarnaast is het noodzakelijk om periodiek de asfaltbedekking in de straten te vernieuwen om de veiligheid en het comfort van de
weggebruikers op peil te houden. Om dit kostenefficiënt te realiseren is het aangewezen om niet elk daar een dossier op te starten
maar een aantal straten te groeperen in één aanbesteding.
Buiten het (her) asfalteren van straten die opgenomen zijn in een groter project zoals Heemdaelsstraat – Assestraat – Kerkeneinde
– Gemeenteplaats voorziet dit bestuur om 15000 m² asfalt te vernieuwen.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2020 2020

Gemeente Hemiksem 05/06/2020 10:22 7 / 487 / 80



Gemiddeld 2500m² per jaar.

Ontsluiting Heemsdaalstraat
Tot slot stellen we vast dat een belangrijk deel van het vrachtvervoer naar diverse bedrijven  op een meer efficiënte manier kan
verlopen langs de Heemsdaalstraat. In de Heemsdaalstraat blijft ook de een parking voor vrachtwagens voorzien. De ontsluiting van
de bedrijven via de Heemsdaalstraat verbeteren en het kruispunt van de Heemsdaalstraat met de Bredestraat optimaliseren moet
de mobiliteit verbeteren en vooral conflictsituaties tussen vrachtwagens en personenvervoer voorkomen. 'Slimme' verkeerslichten
zijn wellicht een goede oplossing

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 7.152,47 9.000,00 9.000,00

Investeringen in het wegennet Uitgaven 7.152,47 9.000,00 9.000,00
Investeringen Uitgaven 50.366,27 181.000,00 181.000,00

Investeringen in het wegennet Uitgaven 50.366,27 181.000,00 181.000,00

Actie: 2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Publieke info: Heraanleg gemeenteplaats
Bij de heraanleg van de Gemeenteplaats wordt getracht om hiervan een echte ontmoetingsplaats te maken. Uiteraard wordt er ook
rekening gehouden met de rol van de Gemeenteplaats in het mobiliteitsplan. 75% van de rioleringskosten worden betaald via
Vlaamse subsidies

Rioleringswerken Assestraat & Kerkeneinde
Voor de heraanleg van de riolering Assestraat & Kerkeneinde werden subsidies toegezegd - deze werken zullen niet alleen bijdragen
tot een betere waterhuishouding in de gemeente (minder gevaar voor overstroming bij hevige regelval) maar stellen ons tegelijk in
de gelegenheid om de fietsverbinding tussen de Gemeenteplaats en de Kleidaallaan, dat zich door voortdurende verzakkingen in de
bestaande riolering in slechte staat bevindt, sterk te verbeteren.  75% van de rioleringskosten worden gesubsidieerd, het saldo
wordt gefinancieerd via saneringsbijdragen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 14.075,15 2.354.036,18 1.345.000,00

Wegenis en rioleringswerken door externen Uitgaven 14.075,15 2.354.036,18 1.345.000,00

Overig Beleid
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Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
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Beleidsdoelstelling: OD1: Zorgen voor een performante kwaliteitsvolle en klantgerichte organisatie

Actieplan: AP-A.1: Inzetten op een goede externe communicatie

Actie: 2025A1-1: Het ontwikkelen van meer digitale media; nieuwsbrief, facebook, website gemeente

Publieke info: Binnen deze actie zet Hemiksem in op de digitale ontwikkeling, meer concreet betreft dit voornamelijk de
ontwikkeling van de gemeentelijke website, facebookpagina, nieuwsbrieven,.....

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.413,95 6.000,00 6.000,00

Ontvangsten 26,00 25,00 25,00
Het ontwikkelen van meer digitale media; nieuwsbrief,
facebook, website gemeente

Uitgaven 2.413,95 6.000,00 6.000,00
Ontvangsten 26,00 25,00 25,00

Actie: 2025A1-2: Hemiksem op de kaart zetten (marketing)

Publieke info: Regelmatig worden publiciteitsacties gehouden, of campagnes georganiseerd om de bevolking over specifieke
thema's te informeren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 987,93 18.000,00 18.000,00

Hemiksem op de kaart zetten (marketing) Uitgaven 987,93 18.000,00 18.000,00

Actie: 2025A1-3: Beleef meer in Hemiksem (activiteitenkalender)

Evaluatie:

BW1 2020: binnen deze actie wordt bijkomend budget voorzien voor de digitale opstart van een activiteitenkalender in Hemiksem

Publieke info: Er zal een activiteitenluik ontwikkeld worden binnen de gemeentelijke website, waarop men kan raadplegen welke
activiteiten er te doen zijn binnen onze gemeente.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 6.000,00 1.500,00

Beleef meer in Hemiksem (activiteitenkalender) Uitgaven 0,00 6.000,00 1.500,00

Actie: 2025A1-4: Het gemeentelijk infoblad: hallo hemiksem

Publieke info: Artikels in Hallo Hemiksem
De potentiële cliënten van onze sociale dienst zijn dikwijls niet de gebruikers van de digitale media, daarom is het belangrijk om via
Hallo Hemiksem regelmatig begrijpbare informatie te geven over de hulp waarop inwoners in moeilijkheden beroep kunnen doen.

In de toekomst zal het blad maandelijks verschijnen, er zullen bijkomende sponsorinkomsten via lokale handelaars gezocht worden
om de bedeling uit te besteden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.236,60 34.000,00 34.000,00

Ontvangsten 0,00 9.000,00 9.000,00
Het gemeentelijk infoblad: hallo hemiksem Uitgaven 2.236,60 34.000,00 34.000,00

Ontvangsten 0,00 9.000,00 9.000,00

Actie: 2025A1-5: De gemeentelijke app van Hemiksem

Publieke info: Voor de digitale ondersteuning van de gemeentelijke app worden hier de nodige budgetten voorzien.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 12.556,00 12.556,00

De gemeentelijke app van Hemiksem Uitgaven 0,00 12.556,00 12.556,00

Actie: 2025A1-6: Hemiksem helemaal digitaal

Publieke info: Digitaal loket
Binnen deze actie voorzien we de uitbreiding van een digitaal loket, waarbij het aantal verrichtingen die de burgers online kunnen
doen zal toenemen zodat de inwoners voor een groot aantal zaken niet meer naar het administratief centrum dienen te komen. We
bieden hierdoor niet alleen een betere service aan de inwoners die van dit systeem gebruik maken maar ook aan diegenen die zich
nog wel naar het administratief centrum dienen te begeven want voor hen zullen de wachttijden hierdoor verminderen.

Digitaal aanmelden
Daarnaast, zullen we samen met de gemeenten Niel en Schelle het digitaal aanmelden in onze scholen invoeren. Er zal rekening
gehouden worden met de vrije schoolkeuze, afstand tot de school en voorrang voor broers en zussen. Uiteraard zal er voldoende
steun aangeboden worden aan onze inwoners. Er zullen op meerdere plaatsen computers staan waarop mensen die thuis geen
computer/internet hebben zich daar kunnen aanmelden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00

Hemiksem helemaal digitaal Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00
Investeringen Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Hemiksem helemaal digitaal Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Actieplan: AP-A.2: Het administratief ondersteunen van de burger in Hemiksem tijdens alle fases van het leven

Actie: 2025A2-1: Het verstrekken van rijbewijzen

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten uit het gemeentelijk aandeel van de aanvragen voor rijbewijzen
bijgehouden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 795,00 3.000,00 3.000,00

Het verstrekken van rijbewijzen Ontvangsten 795,00 3.000,00 3.000,00

Actie: 2025A2-2: Het verstrekken van identiteitskaarten

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten uit het gemeentelijk aandeel van de aanvragen voor identiteitskaarten
bijgehouden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 1.735,00 3.000,00 3.000,00

Het verstrekken van identiteitskaarten Ontvangsten 1.735,00 3.000,00 3.000,00

Actie: 2025A2-3: Het verstrekken van reispassen

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten uit het gemeentelijk aandeel van de aanvragen voor reispassen bijgehouden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 570,00 2.500,00 2.500,00

Het verstrekken van reispassen Ontvangsten 570,00 2.500,00 2.500,00

Actie: 2025A2-4: Het opvolgen van vreemdelingenzaken

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten uit het gemeentelijk aandeel van de aanvragen voor vreemelingenzaken
bijgehouden.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 375,00 1.500,00 1.500,00

Het opvolgen van vreemdelingenzaken Ontvangsten 375,00 1.500,00 1.500,00

Actie: 2025A2-5: Overlijden en uitvaarten

Publieke info: Wie begraven wenst te worden op het kerkhof van Hemiksem kan hiervoor een grafconcessie aankopen, verder
worden hier ook de uitgaven voorzien voor het vaststellen van overlijdens door een arts.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.166,97 5.500,00 5.500,00

Ontvangsten 11.860,00 21.500,00 21.500,00
Overlijden en uitvaarten Uitgaven 1.166,97 5.500,00 5.500,00

Ontvangsten 11.860,00 21.500,00 21.500,00

Actie: 2025A2-6: Geboortes

Publieke info: Er wordt een geboortepremie voorzien, onder de vorm van een H-bon.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 4.000,00 4.000,00

Geboortes Uitgaven 0,00 4.000,00 4.000,00

Actie: 2025A2-7: Samenwonen en huwelijken

Publieke info: Er worden vanaf 2020 geen huwelijkspremies meer gegeven. Hier worden wel nog de (recuperatie) kosten voorzien
voor het beëindigen van een wettelijke samenwoonst via de gerechtsdeurwaarder.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 750,00 750,00

Ontvangsten 1.225,00 750,00 750,00
Samenwonen en huwelijken Uitgaven 0,00 750,00 750,00

Ontvangsten 1.225,00 750,00 750,00

Actie: 2025A2-8: Naams- en geslachtsverandering

Publieke info: Binnen deze actie worden, indien ze zich voordoen, de inkomsten vermeld van mensen die hun voornaam laten
wijzigen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Naams- en geslachtsverandering Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025A2-9: Organiseren van verkiezingen

Evaluatie:

BW1 2020: Opdat de kans bestaat dat er nog geen federale regering gevormd is, en er een mogelijkheid bestaat op vervroegde
verkiezingen, wordt hiervoor preventief opnieuw budget voorzien.

Publieke info: Er wordt jaarlijks een beperkt budget voorzien voor de onderhoudskosten van de stemcomputers; in 2024 wordt
budget voorzien voor 2 geplande verkiezingen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 8.050,00 50,00

Organiseren van verkiezingen Uitgaven 0,00 8.050,00 50,00

Actieplan: AP-A.3: Interne operationele werking

Actie: 2025A3-1: Inzetten op een moderne ICT ondersteuning
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Publieke info: De gemeente en OCMW werken met zeer veel verschillende softwareplatformen. Daarnaast worden ook enkele ICT
contracten uitbesteed aan derde partijen. Jaarlijks wordt een vast bedrag van 25.000 euro voorzien voor nieuwe softwarpakketten
die eventueel worden aangekocht.
In 2020 staat ook sowieso de aanschaf van het elektronisch zorgdossier in geracc mee opgenomen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 156.913,06 351.920,00 351.920,00

Inzetten op een moderne ICT ondersteuning Uitgaven 156.913,06 351.920,00 351.920,00
Investeringen Uitgaven 1.503,55 70.433,00 44.000,00

Ontvangsten 0,00 6.634,00 0,00
Inzetten op een moderne ICT ondersteuning Uitgaven 1.503,55 70.433,00 44.000,00

Ontvangsten 0,00 6.634,00 0,00

Actie: 2025A3-2: De operationele werking van de administratie

Evaluatie:

BW1 2020: Omdat de scholen meer bundeltjes hebben gedrukt voor het bezorgen van thuispakketten in functie van het
afstandsonderwijs, zullen meer drukkosten nodig zijn dan in een gewoon schooljaar

BW 1 2020: Bij de geconsolideerde budgetopmaak werd onvoldoende budget voorzien om ook de communicatie, telefoon en
oproepkosten binnen het WZC te bekostigen.

BW 1 2020: er worden enkele technische aanpassingen gedaan naar de correcte registratiesleutels

Publieke info: Binnen deze actie worden de totale kosten voorzien voor gemeente en ocmw, voor de algemene
kantoorbenodigdheden, telefonie, frankeerkosten, datalijnen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 66.145,72 182.620,00 174.120,00

Ontvangsten 2.543,83 16.500,00 13.500,00
De operationele werking van de administratie Uitgaven 66.145,72 182.620,00 174.120,00

Ontvangsten 2.543,83 16.500,00 13.500,00

Actie: 2025A3-3: Het beheer van het centraal magazijn

Evaluatie:

BW 1 2020: er worden enkele technische aanpassingen gedaan naar de correcte registratiesleutels

Publieke info: Het centrale magazijn koopt extern diverse stockartikelen aan, die via interne facturatie aan andere diensten per
kwartaal worden afgerekend.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 36.925,93 153.700,00 153.700,00

Ontvangsten 32.139,16 153.700,00 153.700,00
Het beheer van het centraal magazijn Uitgaven 36.925,93 153.700,00 153.700,00

Ontvangsten 32.139,16 153.700,00 153.700,00

Actie: 2025A3-4: Het organiseren van feestelijkheden, voorzien van catering en relatiegeschenken

Publieke info: Voor feestelijke gelegenheden, zoals het vieren van de jubilarissen, diverse recepties, aankopen koffie, thee en water
en het aankopen van relatiegeschenken wordt het nodige budget voorzien.
Af en toe worden de kosten van een catering doorgerekend aan een derde partij die een receptie via de gemeentelijke diensten
heeft besteld.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 15.887,21 53.000,00 53.000,00

Ontvangsten 12,90 1.000,00 1.000,00
Het organiseren van feestelijkheden, voorzien van catering en
relatiegeschenken

Uitgaven 15.887,21 53.000,00 53.000,00
Ontvangsten 12,90 1.000,00 1.000,00

Actie: 2025A3-5: Ondersteuning bieden aan de lokale mandatarissen
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Publieke info: Binnen deze actie worden de kosten voorzien voor de verzekering van de mandatarissen, alsook het organiseren van
de conferentie van burgemeester en opleidingskosten.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 324,25 4.500,00 4.500,00

Ondersteuning bieden aan de lokale mandatarissen Uitgaven 324,25 4.500,00 4.500,00

Actie: 2025A3-6: Het opvolgen van de operationele organisatiebeheersing

Publieke info: De dienstorganisatiebeheersing heeft een budget ter beschikking om de gemeenschapswachten van het nodige
materiaal te voorzien;

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 179,87 1.100,00 1.100,00

Het opvolgen van de operationele organisatiebeheersing Uitgaven 179,87 1.100,00 1.100,00

Actie: 2025A3-7: Handhaven  belangen lokaal bestuur

Publieke info: Hemiksem beschikt niet over een eigen juridische dienst, en doet daarvoor regelmatig beroep op externe
advocatenkantoren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 8.784,63 25.000,00 25.000,00

Handhaven  belangen lokaal bestuur Uitgaven 8.784,63 25.000,00 25.000,00

Actie: 2025A3-8: Huishoudelijke reglementen

Publieke info: Binnen deze actie worden alle huishoudelijke reglementen over diverse diensten en locaties verzameld en ge-
updated waar nodig. Dit heeft geen financiële gevolgen en vraagt enkel een organisatorische inspanning.

Actie: 2025A3-9: Contractbeheer

Publieke info: Binnen deze actie worden alle lopende contracten en overeenkomsten over diverse diensten en locaties verzameld
en ge-updated waar nodig. Dit heeft geen financiële gevolgen en vraagt enkel een organisatorische inspanning.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Contractbeheer Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025A3-10: Investeringen in interne operationele werking

Publieke info: Klantenbegleidingssysteem
Om zo efficiënt mogelijk te werken, dient er geïnvesteerd te worden in een digitaal klantenbegeleidingssysteem.

Nieuwe website
Verder dient ook budget te worden voorzien voor het vernieuwen van de gemeentelijke website binnen enkele jaren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 100.000,00 100.000,00

Investeringen in interne operationele werking Uitgaven 0,00 100.000,00 100.000,00

Actieplan: AP-A.4: Werken voor derden

Actie: 2025A4-1: Het uitvoeren van werken voor derden

Publieke info: Af en toe voert de gemeente werken uit voor particulieren of ondernemingen waarvan de kosten doorgerekend
worden.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 0,00 5.000,00 5.000,00

Het uitvoeren van werken voor derden Ontvangsten 0,00 5.000,00 5.000,00

Actieplan: AP-D.3: Interne communicatie

Actie: 2025D3-1: Inzetten op een sterke interne communicatie binnen het bestuur

Publieke info: Aangezien een goede communicatie essentieel is voor het welbevinden van de werknemers, wordt hier ook sterk op
ingezet. Binnen deze actie wordt het intern communicatieplatform opgevolgd en geëvalueerd. Dit heeft geen financiële gevolgen.

Beleidsdoelstelling: OD2: Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die kwaliteitsvol werkt

Actieplan: AP-B.1: Algemene ontvangsten

Actie: 2025B1-1: Het opvolgen van de aanvullende personenbelasting

Publieke info: De aanvullende personenbelasting vormt één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Momenteel
wordt er 7,5% aanvullende personenbelasting geïnd.
Door sterke fluctuaties in het inkohieringsritme van de federale overheid, dient dit steeds nauwkeurig opgevolgd te worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 17.499,97 36.960,00 36.960,00

Ontvangsten 1.647.725,48 3.696.066,15 3.696.066,15
Het opvolgen van de aanvullende personenbelasting Uitgaven 17.499,97 36.960,00 36.960,00

Ontvangsten 1.647.725,48 3.696.066,15 3.696.066,15

Actie: 2025B1-2: Het opvolgen van de onroerende voorheffing

Publieke info: De opcentiemen op de onroerende voorheffing vormt één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.
Momenteel wordt er 976 opcentiemen.
Deze inkomsten worden aan de hand van voorschotten in de maanden juli tot en met december geïnd. Enkele beperkte inkomsten
uit onroerende voorheffing worden reeds in de eerste helft van het jaar overgemaakt aan de gemeente.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 4.402,39 3.134.775,55 3.134.775,55

Het opvolgen van de onroerende voorheffing Ontvangsten 4.402,39 3.134.775,55 3.134.775,55

Actie: 2025B1-3: Het opvolgen van de inkomsten uit motorenbelastingen

Publieke info: De inkomsten uit motorenbelasting vormen een stabiele inkomsten bron voor Hemiksem.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 18.013,69 138.000,00 138.000,00

Het opvolgen van de inkomsten uit motorenbelastingen Ontvangsten 18.013,69 138.000,00 138.000,00

Actie: 2025B1-4: Het opvolgen van de dotatie uit het gemeentefonds

Publieke info: De Vlaamse overheid stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de steden en gemeenten uit het gemeentefonds.
Voor zowel ocmw als gemeente betreft dit een belangrijke inkomstenbron.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 602.769,25 2.299.869,00 2.299.869,00

Het opvolgen van de dotatie uit het gemeentefonds Ontvangsten 602.769,25 2.299.869,00 2.299.869,00

Actie: 2025B1-5: Het opvolgen van de aanvullende dotatie uit het gemeentefonds

Evaluatie:
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BW1 2020:  er worden enkele technische aanpassingen van de registratiesleutels waarop deze inkomsten geboekt worden gedaan

BW1 2020:  technische aanpassing van de registratiesleutel waarop deze inkomsten geboekt worden en aanpassing van de raming
op basis van de gegevens van ABB (Elia)

BW 1 2020: De Vlaamse regering verhoogt het noodfonds om de coronacrisis op te vangen van 200 naar 265 miljoen euro. Daar
bovenop komt nog een bedrag van 31 miljoen aan leningen. Een derde van het geld wordt via de steden en gemeenten verdeeld.
De cultuursector krijgt 65 miljoen euro rechtstreekse steun.
Het aandeel voor Hemiksem bedraagt 118.571,37 euro. Hiervan zal een gedeelte aangewend worden om de gederfde inkomsten te
compenseren via de vrijstelling die op de gemeenteraad van mei werden bekrachtigd.

Publieke info: Op 1 april 2015 regulariseerde de Vlaamse Regering de gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) die met een
contingentovereenkomst waren tewerkgesteld bij de lokale besturen. De gesco’s verloren hun statuut en werden voortaan gewone
contractanten.
De Vlaamse Regering compenseerde de lokale besturen voor die operatie met een regularisatiepremie. Die bedraagt 95% van de
loonpremie en 95% van de werkgeversbijdragevermindering voor het refertejaar 2013.
De regularisatiepremies zijn niet geoormerkt of aan enige voorwaarde gekoppeld en behoren dus tot de algemene
financieringsmiddelen voor de lokale besturen.

In 2008 voegde de Vlaamse Regering een dotatie toe aan het Gemeentefonds om de gemeenten te compenseren voor de
afschaffing van de Elia-taks.
De Elia-taks was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. De taks
belastte het elektriciteitsverbruik van bedrijven en gezinnen. Het moest het dividendverlies van de gemeenten compenseren na de
vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.
De Vlaamse Regering besliste om dat dividendverlies zelf te compenseren vanaf 2008 en voegde die middelen toe aan het
Gemeentefonds. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 83 miljoen euro, dat niet wordt geïndexeerd.
De Elia-compensatie wordt op dezelfde manier onder de gemeenten verdeeld als het bedrag van de vroegere federale bijdrage voor
2007 (art. 22bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt).

In 2016 integreerde de Vlaamse Regering zeven Vlaamse sectorale subsidies in het Gemeentefonds:
lokaal cultuurbeleid;
lokaal jeugdbeleid;
lokaal sportbeleid;
flankerend onderwijsbeleid;
bestrijding kinderarmoede;
gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking;
integratiesubsidies

De toevoeging van die sectorale middelen aan het Gemeentefonds betekent dat die middelen niet langer geoormerkt zijn en dat de
voorwaarden voor het verkrijgen van die subsidies en de daaraan verbonden rapporteringsverplichtingen niet langer bestaan.
De bedragen per gemeente liggen forfaitair vast. Bijlage 1 bij het Gemeentefondsdecreet bevat de bedragen, die de Vlaamse
Regering berekende op basis van het aandeel dat de gemeenten in 2014 kregen uit al die subsidieregelingen samen. De sectorale
middelen worden niet geïndexeerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 0,00 1.198.544,66 910.711,76

Het opvolgen van de aanvullende dotatie uit het
gemeentefonds

Ontvangsten 0,00 1.198.544,66 910.711,76

Actieplan: AP-B.2: Gemeentelijke belastingen en retributies

Actie: 2025B2-1: Belastingen - wonen

Evaluatie:

BW1 2020:  technische aanpassing van de registratiesleutel waarop deze inkomsten geboekt worden

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten geïnd vanuit de lokale belasting en retributiereglementen met betrekking
tot:
1. Gewestbelasting op verwaarlozing van woningen en bedrijfsgebouwen
2. Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
3. Activeringsheffing op niet-bebouwde gronden
4. Belasting op leegstaande woningen en gebouwen
5. Belasting op krotten, verwaarloosde, ongeschikt en onbewoonbare gebouwen
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6. Belasting op tweede verblijven
7. Belasting op het niet-hebben van een conformiteitsattest, alsook de beperkte retributie voor het bekomen van een
conformiteitsattest

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 454,33 101.937,00 101.937,00

Belastingen - wonen Ontvangsten 454,33 101.937,00 101.937,00

Actie: 2025B2-2: Belastingen - milieu

Evaluatie:

BW1 2020: Uit de opmaak van het kohier drijfkracht blijkt dat de raming hiervoor te hoog was ingeschreven, deze wordt weer
aangepast.

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten geïnd vanuit de lokale belasting en retributiereglementen met betrekking
tot:
1. Belasting op exploitatie van hinderlijke inrichtingen
2. Belasting op drijfkracht - en de kosten voor de controles
3. Belasting op stortplaatsen
4. Belasting op tanks en vergaarbakken

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 3.000,00 3.000,00

Ontvangsten 0,00 431.500,00 466.500,00
Belastingen - milieu Uitgaven 0,00 3.000,00 3.000,00

Ontvangsten 0,00 431.500,00 466.500,00

Actie: 2025B2-3: Belastingen Overige

Evaluatie:

BW1 2020: Uit de opmaak van het kohier ongeadresseerd drukwerk blijkt dat de raming hiervoor te hoog was ingeschreven, deze
wordt weer aangepast.

BW1 2020: omwille van corona werd op de gemeenteraad van mei beslist om een vrijstelling te voorzien voor de marktretributie in
kwartaal 2 en kwartaal 3 van 2020.

BW1 2020: omwille van corona werd op de gemeenteraad van mei beslist om geen retributie aan te rekenen in 2020, en bijkomend
om slechts 50% van de kermisretributie aan te rekenen in 2021.

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten geïnd vanuit de lokale belasting en retributiereglementen met betrekking
tot:
1. Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken
2. Belasting op nachtwinkels en phoneshops
3. Belasting op taxidiensten en verhuur van voertuigen met bestuurder
4. Belasting op reclameborden
5. Belasting op het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk
6. Retributie op het gebruik van zalen en locaties in hemiksem
7. Retributie op het plaatsrecht voor de markt
8. Retributie op het plaatsrecht voor de kermis
9. Retributie op de inname van openbaar domein door nutsmaatschappijen gas en electriciteit

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 81.319,57 139.250,00 190.000,00

Belastingen Overige Ontvangsten 81.319,57 139.250,00 190.000,00

Actie: 2025B2-4: Belastingen  Ruimtelijke ordening

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten geïnd vanuit de lokale belasting en retributiereglementen met betrekking
tot:
1. Retributie op de inname van openbaar domein
2. Parkeerverbod
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 9.613,09 15.000,00 15.000,00

Belastingen  Ruimtelijke ordening Ontvangsten 9.613,09 15.000,00 15.000,00

Actieplan: AP-B.4: Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden

Actie: 2025B4-1: Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden

Publieke info: Hemiksem is lid van diverse samenwerkingsverbanden, waarvan de kosten voor het lidmaatschap hier worden
voorzien.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 49.598,32 75.000,00 75.000,00

Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden Uitgaven 49.598,32 75.000,00 75.000,00

Actieplan: AP-B.5: Financiële organisatiebeheersing

Actie: 2025B5-1: Verzekeringsportefeuille

Evaluatie:

BW 1 2020: ELIA N70-18-0019-MDA - Schade door graafwerken aan 70.705 kabel te Hemiksem (Scheldedijk) d.d. 25/6/2018,
waarvoor de gemeente aansprakelijk is, maar de verzekering niet tussenkomt.

Publieke info: Het uitgebreide roerend en onroerende patrimonium dient verzekerd te zijn, we voorzien hier de kosten voor
verzekeringen van voertuigen, brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 40.897,52 123.989,96 50.000,00

Ontvangsten 585,69 1.235,00 1.235,00
Verzekeringsportefeuille Uitgaven 40.897,52 123.989,96 50.000,00

Ontvangsten 585,69 1.235,00 1.235,00

Actie: 2025B5-2: Opvolging subsidieaanvragen

Publieke info: Lokale besturen kunnen van diverse subsidiemogelijkheden gebruik maken, het is echter niet altijd duidelijk binnen
alle niveau's of alle subsidie aanvragen volledig benut worden.
Daarom trachten we in de komende legislatuur hier meer structuur en organisatie in aan te brengen, zodat de inkomsten van de
gemeenten ten volle benut worden;
Diverse subsidies zullen in de betreffende acties worden ingeschreven, deze actie vraagt vooral de administratieve opvolging rond
allerlei subsidies;

Actie: 2025B5-3: Financiële administratie

Publieke info: De financiële administratie staat in voor het opvolgen van de lopende leningportefeuille die in 2023 afgelopen zal
zijn. Daarnaast worden ook budgetten voorzien voor het betalen van de roerende en onroerende voorheffing op het patrimonium.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 15.335,27 25.450,00 25.450,00

Financiële administratie Uitgaven 15.335,27 25.450,00 25.450,00

Actie: 2025B5-4: Debiteurenopvolging

Publieke info: Debiteurenopvolging vormt een heel belangrijk onderdeel van de financiële controletaken. Het lokale bestuur tracht
ervoor te zorgen dat alle vorderingen tijdige en correct betaald geraken, en kan hier de nodige maatregelen nemen indien
noodzakelijk.
Uit ervaring weten we helaas niet dat alle vorderinge geïnd kunnen worden, daarom wordt een marge voorzien voor potentieel
verlies op deze vorderingen.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.188,12 15.000,00 15.000,00

Ontvangsten 2.484,04 5.000,00 5.000,00
Debiteurenopvolging Uitgaven 2.188,12 15.000,00 15.000,00

Ontvangsten 2.484,04 5.000,00 5.000,00

Actie: 2025B5-5: Budgetwijzigingen en interne verschuivingen

Publieke info: Om de continuïteit van de dienstverlening en diverse projecten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, dienen
budgetten regelmatig geëvalueerd en indien nodig herbekeken te worden.

Actie: 2025B5-6: Kwartaalrapporteringen

Publieke info: Per kwartaal levert de financieel directeur een rapport af aan het college en de gemeenteraad met de financiële
evolutie van het lopende jaar.

Actie: 2025B5-7: Kassabeheer en thesauriemanagement

Evaluatie:

BW 1 2020: omwille van het gunstige resultaat van de rekening 2019, zal deze lening zoals verwacht niet opgenomen moeten
worden

Publieke info: Binnen deze actie wordt wekelijks de controle voorzien van alle kassa's binnen het lokale bestuur. Daarnaast worden
hier ook de inkomsten vanuit de thesaurieplanning weergegeven, alsook de inschrijving voorzien van een mogelijke lening, ten
bedrage van 750.000 euro op 20 jaar, verspreid over 2022 en 2023. Echter, als blijkt uit het resultaat van de jaarrekening dat deze
lening niet nodig is, wegens voldoende overschot in exploitatie, zal deze lening worden geschrapt of uitgesteld.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 906,17 6.394,37 8.675,80

Ontvangsten 10.614,43 8.500,00 8.500,00
Kassabeheer en thesauriemanagement Uitgaven 906,17 6.394,37 8.675,80

Ontvangsten 10.614,43 8.500,00 8.500,00
Financiering Uitgaven 0,00 37.439,18 37.439,18

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Kassabeheer en thesauriemanagement Uitgaven 0,00 37.439,18 37.439,18

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025B5-8: Visumrapportering

Publieke info: Voor alle verbintenissen die het lokaal bestuur wil aangaan, die een looptijd hebben van meer dan 1 jaar (bv
contracten onbepaalde duur) of die een minimale aankoopprijs hebben van 30.000 euro excl btw dient de financieel directeur
visum te verlenen.
Hierover zal ook gerapporteerd worden in de kwartaalrapporteringen.

Actie: 2025B5-9: Waarborgen beheren

Publieke info: Het lokale bestuur beheert heel wat waarborgen, bv in het kader van een omgevingsvergunning.. deze dienen correct
en op naam te worden beheerd en bijgehouden.

Beleidsdoelstelling: OD3: Een integraal en sociaal beleid met aandacht en kansen voor alle doelgroepen
en organisaties

Actieplan: AP-C.1: Het uitbouwen van een aantrekkelijke vrijetijdsbeleving

Actie: 2025C1-1: Kunst in het openbaar domein

Publieke info: Kunst in openbaar domein
Hemiksem wil cultuur bij de mensen brengen, daarom zullen we initiatief nemen om kunst (in verschillende vormen) te voorzien in
het openbaar domein.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Kunst in het openbaar domein Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025C1-2: Het culturele aanbod in Hemiksem en de Rupelstreek

Publieke info: Binnen deze actie wordt de dotatie voorzien voor de cultuur en bibliotheekwerking van het Hemiksem, onder
IVEBICA.

Daarnaast wordt ook een jaarlijks budget voorzien voor het behoud van erfgoed binnen de gemeente.

Behoud Erfgoed
We willen voldoende aandacht besteden aan ons uitgebreid erfgoed en kunnen inspelen op de initiatieven die in dit kader genomen
worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 210.243,36 423.486,73 423.486,73

Het culturele aanbod in Hemiksem en de Rupelstreek Uitgaven 210.243,36 423.486,73 423.486,73
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Het culturele aanbod in Hemiksem en de Rupelstreek Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025C1-3: Toerisme in en rond Hemiksem

Publieke info: Hemiksem heeft een mooi potentieel, in de toekomst kan nog verder onderzocht worden welke initiatieven nog
verder uitgewerkt kunnen worden.

Actie: 2025C1-4: Optimaliseren van het sportaanbod  binnen de gemeente

Evaluatie:

BW1 2020: omwille van corona werd op de gemeenteraad van mei beslist om geen retributies aan te rekenenen ten tijde van de
sluiting en gemaakte reservaties terug te betalen.

BW 1 2020: Er is beslist om te tennisterreinen kosteloos ter beschikking te stellen van de sporters.

Publieke info: De gemeente exploiteert de sporthal en het gemeentelijk zwembad. Vanaf 2021 zal er gezwommen kunnen worden
in het nieuwe intergemeentelijke zwembad op grondgebied van Aarstelaar. Het zwembad van Hemiksem zal dan ook sluiten, en
vanaf 2022 worden hiervoor geen inkomsten meer voorzien.
Bij een volgende budgetcontrole zal ook de raming voor inkomsten zwembad nog worden bijgesteld.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.076,67 9.800,00 9.800,00

Ontvangsten 16.834,25 81.900,00 84.900,00
Optimaliseren van het sportaanbod  binnen de gemeente Uitgaven 1.076,67 9.800,00 9.800,00

Ontvangsten 16.834,25 81.900,00 84.900,00

Actie: 2025C1-5: Exploitatie Depot deluxe

Evaluatie:

BW 1 2020: Er was bij de budgetopmaak voldoende budget voorzien voor de aanschaf van wisselbekers met subsidies en
aanpassingen aan de polyvalente zaal om deze optimaler te benutten. Echter door het verlies aan subsidies op de wisselbekers,
dient er alsnog bijkomend budget te worden voorzien.

BW1 2020: omwille van corona werd op de gemeenteraad van mei beslist om geen retributies aan te rekenenen ten tijde van de
sluiting en gemaakte reservaties terug te betalen.

BW 1 2020: raming ristorno's wordt bijgestuurd in functie van de realiteit

Publieke info: Sinds 2013 beschikt de Hemiksem over een nieuwe feestzaal Depot Deluxe. De uitbating van deze zaal was tot voor
kort ondergebracht in het autonoom gemeentebedrijf Hemiksem (AGB), maar dat werd in 2019 vereffend waardoor de exploitatie
van de feestzaal opnieuw in het beheer van de gemeente is gekomen.
Verenigingen nemen de dranken nu rechtstreeks af van de brouwer, waardoor de gemeente enkel nog de inkomsten uit het
verhuur van de zaal int.
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In het kader van de milieudoelstellingen wordt voor de feestzaal ook geiïnvesteerd in de wisselbekers, die de plastic bekers zullen
vervangen, en het afval zullen doen dalen.  Verder wordt ook ingezet op het safeparty concept, waarvoor de nodige budgetten
worden voorzien.

Herbestemming lokalen
Na de verhuis van de Scouts naar de Provincialesteenweg dient een nieuwe invulling gegeven te worden aan de lokalen in Depot
Delux

Optimaliseren polyvalente zaal
Door enkele aanpassingen aan de infrastructuur wensen we de kleine polyvalente zaal meer beschikbaar te maken voor gebruik
voor kleinere activiteiten

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 503,12 5.500,00 5.500,00

Ontvangsten 8.036,00 14.000,00 14.000,00
Exploitatie Depot deluxe Uitgaven 503,12 5.500,00 5.500,00

Ontvangsten 8.036,00 14.000,00 14.000,00
Investeringen Uitgaven 14.429,25 22.000,00 15.000,00

Exploitatie Depot deluxe Uitgaven 14.429,25 22.000,00 15.000,00

Actie: 2025C1-6: Externe evenementen

Evaluatie:

BW1 2020: Omwille van Corona zal de zomer van Hemiksem niet kunnen doorgaan in 2020, de verwachte inkomsten worden uit
het budget geschrapt.

BW 1: gezien de corona beperkingen worden een aantal geplande activiteiten deze zomer geannuleerd, hierdoor wordt er budget
terug vrijgegeven. Voor de volgende jaren, wordt echter bijkomend budget voorzien om meer activiteiten te kunnen organiseren in
Hemiksem.

Publieke info: Laagdrempelige evenementen
We zullen laagdrempelige socio culturele evenementen organiseren, alleen of met partners, om de socio culturele beleving in de
eigen gemeente te bevorderen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 7.000,00 12.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 6.000,00
Externe evenementen Uitgaven 0,00 7.000,00 12.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 6.000,00

Actie: 2025C1-7: Gemeentelijke activiteiten

Publieke info: Naast de evenementen die door externen worden georganiseerd biedt de gemeente ook een ruim aanbod eigen
activiteiten aan zoals de speelpleinwerking, bewonersdrink, zapposdagen, sportkampen, sinterklaasevenement, skatefest,
seniorensport, scholenloop Marc Coppens, ....
Enkel voor de inschrijvingen in de speelpleinwerking en sportkampen wordt een beperkte bijdrage gevraagd aan de deelnemers.

Gebruik sportaanbod
Uitbreiding sportaanbod voor alle leeftijden. Hieronder vallen de sportactiviteiten die onze vrije tijdsdienst  organiseert maar ook
de mogelijkheden om diverse sporten te beoefenen .

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 4.888,92 58.500,00 58.500,00

Ontvangsten 0,00 11.000,00 11.000,00
Gemeentelijke activiteiten Uitgaven 4.888,92 58.500,00 58.500,00

Ontvangsten 0,00 11.000,00 11.000,00

Actie: 2025C1-8: Inzetten op kansen voor iedereen: laagdrempelige socio culturele beleving

Evaluatie:

BW1 2020: omwille van corona zal de uitwerking van een "kansenpas" uitgesteld worden naar 2021. Er blijft een beperkt budget

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2020 2020

Gemeente Hemiksem 05/06/2020 10:22 21 / 4821 / 80



aanwezig om toch de nodige opportuniteiten te kunnen ondersteunen.

Publieke info: Laagdrempelige socio culturele beleving
Om ervoor de zorgen dat iedereen kan participeren in het sociaal- cultureel leven in Hemiksem willen we een overkoepelend beleid
uitwerken dat de beleidsdomeinen overschrijdt. Hiermee willen we inzetten op duidelijkheid en transparantie voor de
tegemoetkomingen voor kansengroepen voor de aanwezige diensten en verenigingen in Hemiksem. Doel is om integratie en
participatie te stimuleren. We willen onderzoeken of dit op termijn in de vorm van een fysieke kansenpas kan.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00

Inzetten op kansen voor iedereen: laagdrempelige socio
culturele beleving

Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00

Actieplan: AP-C.2: Ondersteuning van het verenigingsleven

Actie: 2025C2-1: Financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van vrije tijd.

Publieke info: Veiligheid jeugdlokalen
Door het verlenen van investeringstoelagen zullen wij helpen om de lokalen van de jeugdverenigingen veiliger te maken.

De gemeente voorziet diverse subsidies voor oa jeugd en sportverenigingen, kampen van jeugdverenigingen, afvalsubsidies
jeugdverenigingen, kadervorming, speelstraten, Rupske Lauwers, ....

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 7.200,00 69.350,00 69.350,00

Financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van
vrije tijd.

Uitgaven 7.200,00 69.350,00 69.350,00

Investeringen Uitgaven 0,00 56.250,00 56.250,00
Financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van
vrije tijd.

Uitgaven 0,00 56.250,00 56.250,00

Actie: 2025C2-2: Financiële ondersteuning van sociale en culturele verenigingen

Evaluatie:

BW 1 2020: Om meer gebruik te kunnen maken van de activiteiten die LOGO aanbiedt, wordt budget voorzien om de nodige
initiatieven verder uit te werken.

Publieke info: Voor de ondersteuning van de seniorenraad, gezondheidsraad en socioculturele verenigingen wordt budget voorzien.

Uitbreiden netwerk sociaal beleid
Er wordt een gezondheidsbeurs en seniorenbeurs georganiseerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 5.125,00 27.875,00 14.875,00

Financiële ondersteuning van sociale en culturele
verenigingen

Uitgaven 5.125,00 27.875,00 14.875,00

Actie: 2025C2-3: Financiële ondersteuning overige initiatieven en raden

Publieke info: Binnen deze actie worden de subsidies voorzien voor de ondersteuninge van de milieuraad en de toelages die
worden voorzien voor gezinnen met een gehandicapt familielid.
Daarnaast zijn er ook enkele andere initiatieven binnen Hemiksem die het bestuur nominatief wenst te subsidiëren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 8.000,00 8.850,00 8.850,00

Financiële ondersteuning overige initiatieven en raden Uitgaven 8.000,00 8.850,00 8.850,00

Actie: 2025C2-4: Logistieke ondersteuning (uitleendienst)

Evaluatie:
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BW 1 2020: op de gemeenteraad van mei werd beslist om geen retributie voor de uitleendienst meer aan te rekenenen voor
ontleningen tot en met 31 augustus 2021.

Publieke info: Voor de ondersteuning van het verenigingsleven wil Hemiksem de uitleendienst sterker uitbouwen en organiseren in
eigen beheer.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00

Ontvangsten 276,34 0,00 4.000,00
Logistieke ondersteuning (uitleendienst) Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00

Ontvangsten 276,34 0,00 4.000,00
Investeringen Uitgaven 0,00 12.100,00 12.100,00

Logistieke ondersteuning (uitleendienst) Uitgaven 0,00 12.100,00 12.100,00

Actieplan: AP-C.3: Lokale economie en industrie

Actie: 2025C3-1: H bons

Publieke info: Het project van de H-bons loopt al enkele jaren, we bekijken de komende jaren of we dit intiatief verder kunnen
digitaliseren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.800,00 7.200,00 7.200,00

Ontvangsten 1.330,00 7.200,00 7.200,00
H bons Uitgaven 1.800,00 7.200,00 7.200,00

Ontvangsten 1.330,00 7.200,00 7.200,00

Actie: 2025C3-2: Het ondersteunen lokale middenstand

Publieke info: Binnen deze actie worden de subsidies voorzien voor de ondersteuning van de middenstandsraad, die Hemix Fiësta
en de eindejaarstombola organiseren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Het ondersteunen lokale middenstand Uitgaven 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Actie: 2025C3-3: Ondersteunen lokale industrie & KMO zones

Publieke info: Bewegwijzering industrie
Om te zorgen dat het vrachtverkeer de meest optimale route naar de bedrijven volgt en geen onnodige overlast veroorzaakt in de
woonstraten is een betere bewegwijzering naar de verschillende bedrijven noodzakelijk. Deze bewegwijzering moet duidelijk en
begrijpelijk zijn, ook voor buitenlandse bestuurders.

Jobbeurs
Daarnaast zal ook tweejaarlijks een jobbeurs georganiseerd worden in samenwerking met de lokale industrie en middenstand om
tewerkstelling in eigen streek te bevorderen. Deze actie heeft ook een mobiliteitseffect - werken in de eigen gemeente/streek
vermindert het mobiliteitsprobleem.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ondersteunen lokale industrie & KMO zones Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-C.4: Onderwijsbeleid

Actie: 2025C4-1: Klaverbos/Boskabouters: pedagogisch project

Publieke info: Maximum capaciteit vaststellen
Kwaliteit binnen ons onderwijs is cruciaal. Om deze kwaliteit te blijven garanderen willen wij een maximumcapaciteit invoeren. Er
zal een inventaris opgemaakt worden van het aantal beschikbare klassen. Samen met de directies van beide scholen zal er dan een
aantal per klas bepaald worden.
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Taalinitiatie
Bijkomend wordt hier ook budget voorzien voor de investering in een taalinitiatie project. Het is de bedoeling om de taalinitiatie te
starten vanaf de eerste of tweede graad

Tot slot worden hier ook de algemene uitgaven voorzien voor het pedagogische project van het Klaverbos en de Boskabouters. Het
betreft het aankopen van de schoolboeken, klein materiaal, eindejaar geschenken, fruit op school,....

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.963,69 72.950,00 72.950,00

Klaverbos/Boskabouters: pedagogisch project Uitgaven 1.963,69 72.950,00 72.950,00
Investeringen Uitgaven 0,00 2.500,00 0,00

Klaverbos/Boskabouters: pedagogisch project Uitgaven 0,00 2.500,00 0,00

Actie: 2025C4-2: Regenboogschool: pedagogisch project

Evaluatie:

BW1 2020: Omdat de scholen meer bundeltjes hebben gedrukt voor het bezorgen van thuispakketten in functie van het
afstandsonderwijs, zullen meer drukkosten nodig zijn dan in een gewoon schooljaar

Uit 2019 werd nog een beperkt investeringssaldo overgedragen naar 2020.

Publieke info: Maximum capaciteit vaststellen
Kwaliteit binnen ons onderwijs is cruciaal. Om deze kwaliteit te blijven garanderen willen wij een maximumcapaciteit invoeren. Er
zal een inventaris opgemaakt worden van het aantal beschikbare klassen. Samen met de directies van beide scholen zal er dan een
aantal per klas bepaald worden.

Taalinitiatie
Bijkomend wordt hier ook budget voorzien voor de investering in een taalinitiatie project. Het is de bedoeling om de taalinitiatie te
starten vanaf de eerste of tweede graad

Tot slot worden hier ook de algemene uitgaven voorzien voor het pedagogische project van de Regenboogschool. Het betreft het
aankopen van de schoolboeken, klein materiaal, eindejaarsgeschenken, fruit op school,....

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 22.082,31 60.100,00 58.100,00

Regenboogschool: pedagogisch project Uitgaven 22.082,31 60.100,00 58.100,00
Investeringen Uitgaven 793,25 2.958,07 0,00

Regenboogschool: pedagogisch project Uitgaven 793,25 2.958,07 0,00

Actie: 2025C4-3: Zonnekesschool: flankerend onderwijsbeleid

Publieke info: Er wordt een dotatie voorzien van 25 euro per leerling, alsook 7 euro per leerling voor de actie fruit op school.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 7.225,00 18.496,00 18.496,00

Zonnekesschool: flankerend onderwijsbeleid Uitgaven 7.225,00 18.496,00 18.496,00

Actie: 2025C4-4: De administratieve werking van de onderwijsinstellingen

Publieke info: Hier worden de administratieve benodigdheden van de beide scholen samen gebudgetteerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.302,34 13.250,00 13.250,00

De administratieve werking van de onderwijsinstellingen Uitgaven 2.302,34 13.250,00 13.250,00

Actie: 2025C4-5: Weddes, fietsvergoeding en middagtoezicht

Publieke info: De gemeente betaalt de fietsvergoedingen en het middagtoezicht voor de 3 scholen.
De totale weddes worden als kost en opbrengst ingeschreven;
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 33.113,08 2.503.300,00 2.503.300,00

Ontvangsten 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00
Weddes, fietsvergoeding en middagtoezicht Uitgaven 33.113,08 2.503.300,00 2.503.300,00

Ontvangsten 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00

Actie: 2025C4-6: Onderwijssubsidies

Evaluatie:

BW 1 2020: Op basis van de ontvangen stortingen, worden de ramingen voor het meerjarenplan verder bijgesteld.

Publieke info: Naast de algemene werkingssubsidies op basis van het aantal leerlingen, ontvangen de scholen ook nog specifieke
subsidies voor het organiseren van levensbeschouwelijke vakken en anderstalige nieuwkomers, waarook specifiek de nodige
uitgaven tegenover moeten staan.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Ontvangsten 625.878,76 608.246,31 506.650,00
Onderwijssubsidies Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Ontvangsten 625.878,76 608.246,31 506.650,00

Actie: 2025C4-7: Realiteitsonderwijs

Publieke info: Voor beide gemeente scholen wordt een gezamelijk budget voorzien in het kader van het realiteitsonderwijs.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.580,20 25.000,00 25.000,00

Realiteitsonderwijs Uitgaven 2.580,20 25.000,00 25.000,00

Actie: 2025C4-8: Opleidingen

Publieke info: Naast de algemene werkingssubsidies op basis van het aantal leerlingen, ontvangen de scholen ook nog specifieke
subsidies voor het organiseren van opleidingen voor het personeel, deze zijn volledig gesubsidieerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 860,00 4.000,00 4.000,00

Ontvangsten 2.106,08 4.000,00 4.000,00
Opleidingen Uitgaven 860,00 4.000,00 4.000,00

Ontvangsten 2.106,08 4.000,00 4.000,00

Actie: 2025C4-9: contactmomenten en catering onderwijs

Publieke info: Er wordt budget voorzien voor een personeelsfeest in de scholen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 499,12 5.000,00 5.000,00

contactmomenten en catering onderwijs Uitgaven 499,12 5.000,00 5.000,00

Actie: 2025C4-10: Het oprichten van een leerlingenraad

Publieke info: Leerlingenraad
Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij het schoolbeleid. Door het invoeren van een leerlingenraad leren wij onze kinderen
wat actief burgerschap, participatie, samenleven is. De leerlingenraad zal onder begeleiding van de leerkrachten/directie op
geregelde tijdstippen samenkomen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 3.000,00 3.000,00

Het oprichten van een leerlingenraad Uitgaven 0,00 3.000,00 3.000,00
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Actieplan: AP-C.5: Huis van het Kind

Actie: 2025C5-1: Het uitbaten van 't Merelhofke

Evaluatie:

BW 1 2020: Subsidie ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020

BW 1 2020:  de buitenschoolse kinderopvang heeft tijdens de corona kosteloos ingestaan voor de opvang van kinderen, ook
gedurende de twee weken van de paasvakantie, hierdoor derft de BKO een groot deel van haar inkomsten in 2020.

Publieke info: De buitenschoolse kinderopvang is de voorbije jaren geëxploiteerd door het autonoom gemeentebedrijf, door de
vereffening hiervan, komt de uitbating nu opnieuw volledig in handen van de gemeente.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.861,97 5.600,00 5.600,00

Ontvangsten 21.852,08 75.900,00 100.000,00
Het uitbaten van 't Merelhofke Uitgaven 1.861,97 5.600,00 5.600,00

Ontvangsten 21.852,08 75.900,00 100.000,00

Actie: 2025C5-2: Het werken rond preventieve gezinsondersteuning

Publieke info: Hemiksem wil sterk inzetten op preventieve gezinsondersteuning. Er zijn heel wat gezinnen die het moeilijk hebben
de eindjes aan elkaar te knopen, vanuit deze actie wordt voor die gezinnen een extra ruggesteun geboden voor wat betreft
schoolmateriaal en vakantie activiteiten.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 822,95 10.700,00 10.700,00

Ontvangsten 0,00 1.759,00 1.759,00
Het werken rond preventieve gezinsondersteuning Uitgaven 822,95 10.700,00 10.700,00

Ontvangsten 0,00 1.759,00 1.759,00

Actie: 2025C5-3: Oprichting huis van het kind

Evaluatie:

BW 1 2020: het te besteden bedragn is als volgt samengesteld: effectief bedrag subsidie 2020 (13.065,93 euro) + het saldo van de
hoofdsubsidie 2019 (2.837,19 euro) + het saldo van de extra subsidie voor spel en ontmoeting (1.000 euro) + het saldo van de extra
subsidie voor aankoop vrijetijdsmateriaal corona (4.150,97 euro)

BW 1 2020: De totale inkomsten voor 2020 zijn als volgt samengesteld: effectief bedrag subsidie 2020 (13.065,93 euro) + het saldo
van de extra subsidie voor aankoop vrijetijdsmateriaal corona (4.150,97 euro) + saldo van de hoofdsubsidie 2019 (1.284,75 euro)

Het voorschot van de hoofdsubsidie 2019 (11.562,78 euro) en de extra subsidie voor spel en ontmoeting werden reeds geïnd in
2019 (1.000 euro)

Publieke info: Uitbreiden netwerk sociaal beleid
In 2019 werd een gezamenlijk Huis van het Kind opgericht door de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel. De verdere uitbouw
hiervoor dient de komende jaren uitgewerkt te worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.409,03 21.054,09 21.054,09

Ontvangsten 15.861,44 18.501,65 18.501,65
Oprichting huis van het kind Uitgaven 2.409,03 21.054,09 21.054,09

Ontvangsten 15.861,44 18.501,65 18.501,65

Actieplan: AP-C.6: Kansenbeleid

Actie: 2025C6-1: Huisvesting en huurwaarborgen

Publieke info: Toekenning van huurwaarborgen worden principieel steeds terugvorderbaar gesteld door het bijzonder comité voor
maatschappelijk welzijn.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 50.000,00 50.000,00

Ontvangsten 0,00 50.000,00 50.000,00
Huisvesting en huurwaarborgen Uitgaven 0,00 50.000,00 50.000,00

Ontvangsten 0,00 50.000,00 50.000,00

Actie: 2025C6-2: Materiële hulpverlening

Evaluatie:

BW 1 2020: technische aanpassing naar correcte registratiesleutel

Publieke info: Er worden via de keuken van het OCMW voedselpakketten besteld, die door de maatschappelijke assistentes bedeeld
worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 795,00 3.000,00 3.000,00

Materiële hulpverlening Uitgaven 795,00 3.000,00 3.000,00

Actie: 2025C6-3: Financiële hulpverlening voorschotten

Publieke info: Het OCMW verstrekt voorschotten, op werkloosheidsuitkeringen, sociale zekerheidsuitkeringen, pensioen,....

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.527,00 53.500,00 53.500,00

Ontvangsten 2.412,00 53.500,00 53.500,00
Financiële hulpverlening voorschotten Uitgaven 2.527,00 53.500,00 53.500,00

Ontvangsten 2.412,00 53.500,00 53.500,00

Actie: 2025C6-4: Leefloon

Publieke info: Gezien de exponentiële toename van het aantal leefloondossiers in 2018, wordt er beduidend meer budget voorzien
in deze actie dan in de voorbije jaren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 168.655,89 440.000,00 440.000,00

Ontvangsten 40.046,66 315.000,00 315.000,00
Leefloon Uitgaven 168.655,89 440.000,00 440.000,00

Ontvangsten 40.046,66 315.000,00 315.000,00

Actie: 2025C6-5: Equivalent leefloon

Publieke info: In het kader van de wet van 2 april 1965 wordt ook budget voorzien voor het equivalent leefloon.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 5.158,24 60.000,00 60.000,00

Ontvangsten 0,00 52.500,00 52.500,00
Equivalent leefloon Uitgaven 5.158,24 60.000,00 60.000,00

Ontvangsten 0,00 52.500,00 52.500,00

Actie: 2025C6-6: Verwarmingstoelage

Publieke info: Om energiearmoede het hoofd te bieden, wordt er gewerkt met budgetmeters, maar kan het bijzonder comité ook
bepaalde tussenkomsten in energielevering of stookoliepremies voorzien. Deze tussenkomsten zijn grotendeels gesubsidieerd.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.607,60 42.000,00 42.000,00

Ontvangsten 0,00 40.500,00 40.500,00
Verwarmingstoelage Uitgaven 2.607,60 42.000,00 42.000,00

Ontvangsten 0,00 40.500,00 40.500,00

Actie: 2025C6-7: Socioculturele participatie

Publieke info: In het kader van armoedebestrijding is het aangewezen deze mensen zo sterk mogelijk te laten participeren in het
maatschappelijk leven, daarom wordt ook voor de socioculturele participatie budget voorzien. Ook deze uitgaven zijn gesubidieerd
door de federale overheid.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 6.000,00 6.000,00

Ontvangsten 0,00 6.000,00 6.000,00
Socioculturele participatie Uitgaven 0,00 6.000,00 6.000,00

Ontvangsten 0,00 6.000,00 6.000,00

Actie: 2025C6-8: Installatiepremie

Publieke info: De toekenning van een installatiepremie voor voormalige dakozen (RMI of organieke wet) zijn volledig gesubsidieerd
door de PODMI.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Ontvangsten 0,00 10.000,00 10.000,00
Installatiepremie Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Ontvangsten 0,00 10.000,00 10.000,00

Actie: 2025C6-9: Het terbeschikkingsstellen van sociale huisvesting

Evaluatie:

BW 1 2020: technische aanpassing naar correcte registratiesleutel

Publieke info: In het verleden is er een aanzienlijk sociaal patrimonium verworven door het OCMW Hemiksem, waarvan de meeste
woningen momenteel dringend aan grondige renovatie toe zijn. De bedoeling van deze woningen was om mensen hier een tijdelijk
onderkomen te kunnen bieden, in de aanloop van een re-integratie in de private huurmarkt. Echter we stellen vast dat dit doel de
voorbije jaren niet werd behaald en dat de meeste bewoners levenslang in deze huisjes bleven wonen. Om een actievere rol te
kunnen spelen in het herbegeleiden van deze mensen naar de particuliere markt, acht het OCMW het niet langer interessant om als
sociaal verhuur kantoor op te treden, en zal het patrimonium stelstelmatig worden afgebouwd. Er blijft sowieso een woning ter
beschikking waarin noodopvang kan gebeuren, maar het bestuur hoopt tegen 2025 alle huidige bewoners aan een alternatieve
huisvesting te helpen.
Daartegenover staat dat er vanaf 2022 niet terugvorderbare huursubsidies bijkomend zullen worden voozien om ervoor te zorgen
dat mensen sneller op de particuliere woningmarkt terecht zullen kunnen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 109,34 8.300,00 8.300,00

Ontvangsten 179.017,03 216.000,00 216.000,00
Het terbeschikkingsstellen van sociale huisvesting Uitgaven 109,34 8.300,00 8.300,00

Ontvangsten 179.017,03 216.000,00 216.000,00

Actie: 2025C6-10: Niet-terugvorderbare financiële hulpverlening

Publieke info: In het verleden is er een aanzienlijk sociaal patrimonium verworven door het OCMW Hemiksem, waarvan de meeste
woningen momenteel dringend aan grondige renovatie toe zijn. De bedoeling van deze woningen was om mensen hier een tijdelijk
onderkomen te kunnen bieden, in de aanloop van een integratie in de particuliere verhuurmarkt. Echter we stellen vast dat dit doel
de voorbije jaren niet werd behaald en dat de meeste bewoners levenslang in deze huisjes bleven wonen. Om een actievere rol te
kunnen spelen in het herbegeleiden van deze mensen naar de particuliere markt, acht het OCMW het niet langer interessant om als
sociaal verhuur kantoor op te treden, en zal het patrimonium stelselmatig worden afgebouwd. Er blijft sowieso een woning ter
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beschikking waarin noodopvang kan gebeuren, maar het bestuur hoopt tegen 2025 alle huidige bewoners aan een alternatieve
huisvesting te helpen.
Daartegenover staat dat er vanaf 2022 niet terugvorderbare huursubsidies bijkomend zullen worden voozien om ervoor te zorgen
dat mensen sneller op de particuliere woningmarkt terecht zullen kunnen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 15.814,31 35.000,00 35.000,00

Niet-terugvorderbare financiële hulpverlening Uitgaven 15.814,31 35.000,00 35.000,00

Actie: 2025C6-11: Tewerkstelling (werkwinkel en ART60)

Publieke info: Hemiksem kan per jaar maximaal 10 artikel 60 trajecten tegelijk laten lopen. Aangezien in de praktijk deze 10
plaatsen nooit allemaal tegelijk aaneensluitend ingevuld zijn, wordt in de budgetopmaak rekening gehouden met 8 trajecten die het
volledige jaar lopen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 77.906,77 257.160,00 257.160,00

Ontvangsten 19.922,29 160.152,00 160.152,00
Tewerkstelling (werkwinkel en ART60) Uitgaven 77.906,77 257.160,00 257.160,00

Ontvangsten 19.922,29 160.152,00 160.152,00

Actie: 2025C6-12: Gezins- en bejaardenhulp (Vlotter)

Publieke info: Inwoners van Hemiksem kunnnen beroep doen op de gezins- en bejaardenhulp via Vlotter, dit gaat voornamelijk over
ondersteuning in het huishouden (koken, wassen, boodschappen doen, administratie,....) en zij betalen hier ook zelf een eigen
bijdrage voor, op basis van hun gezinsinkomen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 29.500,00 29.500,00

Gezins- en bejaardenhulp (Vlotter) Uitgaven 0,00 29.500,00 29.500,00

Actie: 2025C6-13: Poetshulp (Vlotter)

Publieke info: Inwoners van Hemiksem kunnnen beroep doen op de poetshulp via Vlotter en betalen hier ook zelf een eigen
bijdrage voor, op basis van hun gezinsinkomen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 18.500,00 18.500,00

Poetshulp (Vlotter) Uitgaven 0,00 18.500,00 18.500,00

Actie: 2025C6-14: Juridische ondersteuning (Vlotter)

Publieke info: Hemiksem kan beroep doen op de jurist van Vlotter voor erkenning van de dienst schuldbemiddelingen, voor
algemeen juridisch advies en verdere ondersteuning van onze maatschappelijke dienstverlening.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 37.000,00 37.000,00

Juridische ondersteuning (Vlotter) Uitgaven 0,00 37.000,00 37.000,00

Actie: 2025C6-15: Buurtwerking

Publieke info: Sinds enkele jaren werkt Hemiksem samen met Samenlevingsopbouw en de Ideale woning voor de ondersteuning
van het buurthuis in de Parklaan.

Burenbemiddeling
Vanaf 2021 zal er ook ingezet worden op een laagdrempelige burenbemiddeling waar nodig. Buren liggen soms met elkaar in de
knoop. Sommigen lossen de conflicten zelf op, maar af en toe lukt het niet en blijft een ruzie aanslepen. De gemeente voorziet via
ons meldingsteam een burenbemiddelaar via een externe organisatie. Samen met de burenbemiddelaar zoek de buren naar een
oplossing voor je problemen. De bemiddeling is gratis. Alle partijen zijn gelijkwaardig, ongeacht wie de eerste stap zet. De
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gesprekken blijven vertrouwelijk.

Uitbreiden netwerk sociaal beleid
Samenwerking met Logo, tochtgenoten, buurthuis, etc...

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 23.000,00 23.000,00

Buurtwerking Uitgaven 0,00 23.000,00 23.000,00

Actie: 2025C6-16: Het uitbouwen van een noord-zuid beleid (ontwikkelingssamenwerking)

Publieke info: Fair Trade
Hemiksem neemt de nodige initiatieven om het Fair Trade label te behouden.

Voor de werking van de noordzuidraad is budget voorzien, dat jaarlijks via een puntensysteem verdeeld wordt onder de
aangesloten verenigingen.

Projectmatige sensibilisatie
Tot slot voorzien we ook jaarlijks  een projectmatige sensibilisatiecampagne rond wereldthema's - klimaat - armoede - water - ......

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 10.500,00 10.500,00

Het uitbouwen van een noord-zuid beleid
(ontwikkelingssamenwerking)

Uitgaven 0,00 10.500,00 10.500,00

Actie: 2025C6-17: Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Publieke info: We realiseren de functies en de werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal in de eerstelijnszone Rupelaar
ten aanzien van een specifieke kwetsbare doelgroep en breiden na de opstart van het geïntegreerd onthaal de doelgroepen en
partners stapsgewijs uit.

Actie: 2025C6-18: Het opvolgen van de budgetbeheerrekeningen

Publieke info: Budgetbeheer is een instrument dat ervoor moet zorgen dat mensen terug menswaardig kunnen leven. Het
belangrijkste doel in de eerste fase is de mensen een uitzicht bieden op een soms uitzichtloze situatie. Budgetbeheer biedt een
oplossing voor de financiële problemen van de cliënt, met uitzicht op een schuldenvrij en onafhankelijk bestaan.
Hemiksem heeft momenteel een gemiddelde van 42 dossiers budgetbeheer per maand.

Actieplan: AP-C.7: Vreemdelingenbeleid

Actie: 2025C7-1: LOI

Publieke info: Hemiksem beschikt momenteel over 13 LOI plaatsen voor alleenstaande mannen, plus 4 tijdelijke plaatsen tot 31
oktober 2020.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 157.805,75 223.020,00 223.020,00

Ontvangsten 20.833,56 238.000,00 238.000,00
LOI Uitgaven 157.805,75 223.020,00 223.020,00

Ontvangsten 20.833,56 238.000,00 238.000,00

Actieplan: AP-C.8: Ouderenbeleid -  WZC & SF

Actie: 2025C8-1: WZC secretariaat

Evaluatie:

BW 1 2020: technische aanpassing naar correcte registratiesleutel

Publieke info: Het WZC Hoge Cluyse voorziet budget voor de eigen klusjesdienst, afvalophaling, en uitgegeven wasserij.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 16.802,64 83.400,00 83.400,00

WZC secretariaat Uitgaven 16.802,64 83.400,00 83.400,00

Actie: 2025C8-2: Maaltijdservice (Vlotter)

Publieke info: Inwoners van Hemiksem kunnnen beroep doen op de maaltijdservice via Vlotter en betalen hier ook zelf een eigen
bijdrage voor.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 6.000,00 6.000,00

Maaltijdservice (Vlotter) Uitgaven 0,00 6.000,00 6.000,00

Actie: 2025C8-3: Personenvervoer: dienst aangepast vervoer en mindermobielencentrale (Vlotter)

Publieke info: Inwoners van Hemiksem kunnnen beroep doen op de dienst aangepast vervoer en mindermobielencentrale en
betalen hier ook zelf een eigen bijdrage voor.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00

Personenvervoer: dienst aangepast vervoer en
mindermobielencentrale (Vlotter)

Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00

Actie: 2025C8-4: De werking van de keuken binnen het WZC

Evaluatie:

BW 1 2020: technische aanpassing naar correcte registratiesleutel

Publieke info: Binnen deze actie worden de budgetten voorzien voor de werking van de keuken in het woonzorgcentrum hoge
cluyse.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 84.276,06 231.950,00 231.950,00

Ontvangsten 795,00 3.000,00 3.000,00
De werking van de keuken binnen het WZC Uitgaven 84.276,06 231.950,00 231.950,00

Ontvangsten 795,00 3.000,00 3.000,00

Actie: 2025C8-5: De werking van de cafetaria binnen het WZC

Evaluatie:

BW 1 2020: Door de sluiting van de cafetaria is er geen voorraad drank aangekocht voor het woonzorgcentrum

BW1 2020: door de sluiting van de cafetaria zijn er minder inkomsten in 2020 uit de verkoop van drank in het woonzorgcentrum

Publieke info: Binnen deze actie worden budgetten voorzien voor het aankopen van stock en verkopen van drank in de cafetaria
van het woonzorgcentrum.

Opmerking: in de rapportering zit een fout, het eindbudget en initieel budget zijn hier gelijk aan elkaar, terwijl  enkel de cijfers van
het eindbudget correct zijn, het initieel budget wordt niet juist weergegeven in de rapportering. Dit probleem werd aan het
softwarehuis gesignaleerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 6.260,29 23.750,00 23.750,00

Ontvangsten 10.428,80 26.000,00 26.000,00
De werking van de cafetaria binnen het WZC Uitgaven 6.260,29 23.750,00 23.750,00

Ontvangsten 10.428,80 26.000,00 26.000,00

Actie: 2025C8-6: De operationele werking van de verpleging binnen het WZC

Publieke info: De verpleging voorziet budge voor het aankopen van incontinentiemateriaal, recupereerbare en niet-recupereerbare
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medische kosten, alsook het onderhoud van de medische installaties.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 48.059,90 156.500,00 156.500,00

De operationele werking van de verpleging binnen het WZC Uitgaven 48.059,90 156.500,00 156.500,00

Actie: 2025C8-7: Het organiseren van het middageten in het WZC

Evaluatie:

BW1 2020: tijdens de corona crisis konden enkel de mensen van de serviceflats een middagmaal verkrijgen via het
woonzorgcentrum, hierdoor zijn er minder inkomsten in 2020

Publieke info: Inwoners van de gemeente kunnen een middagmaal komen nuttigen in de cafetaria van het woonzorgcentrum; voor
mensen die moeilijk zelf kunnen verplaatsen wordt een ophaalservice voorzien.

Opmerking: in de rapportering zit een fout, het eindbudget en initieel budget zijn hier gelijk aan elkaar, terwijl  enkel de cijfers van
het eindbudget correct zijn, het initieel budget wordt niet juist weergegeven in de rapportering. Dit probleem werd aan het
softwarehuis gesignaleerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 8.067,50 30.000,00 30.000,00

Het organiseren van het middageten in het WZC Ontvangsten 8.067,50 30.000,00 30.000,00

Actie: 2025C8-8: Kwaliteitshandboek en opnamebeleid

Publieke info: Er wordt veel aandacht gehecht aan de kwaliteit en dienstverlening binnen het woonzorgcentrum. Binnen deze actie
wordt het kwaliteitshandboek en het opnamebeleid opgevolgd en ge-updated waar nodig. Deze actie heeft geen financiële
implicaties;

Actie: 2025C8-9: Het organiseren van de animatie binnen het WZC

Publieke info: Het animatieteam maakt het leven voor de bewoners binnen het woonzorgcentrum aangenaam, zij kunnen rekenen
op een uitgebreide vrijwilligerswerking, en organiseren moederdag, verjaardagen, uitstapjes,....

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.030,59 10.400,00 10.400,00

Het organiseren van de animatie binnen het WZC Uitgaven 2.030,59 10.400,00 10.400,00

Actieplan: AP-C.9: Het opvolgen van het financiële luik rond het Ouderenbeleid -  WZC & SF

Actie: 2025C9-1: Het beheer van de inkomsten uit het WZC

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten die de residenten betalen voor het verblijf in het woonzorgcentrum
bijgehouden. Momenteel bedraagt de huidige dagprijs 62,18 euro, waarop een korting van 4,5 euro wordt toegepast, zodat in
realiteit 57,34 euro per dag wordt betaald.
Er werd in 2019 een indexatie van deze dagprijs aangevraagd, die evolueert van 62,18 euro naar 65,53 euro, waarop een korting
van 6,5 euro zal worden toegepast, zodat de dagprijs verhoogt tot 58,69 euro. In praktijk betekent dit een toename van de dagprijs
met 1,35 euro per dag.
Vanaf 2022 en 2024, zal opnieuw de korting verminderd worden met 1,35 euro per dag, om de toenemende kosten van het
woonzorgcentrum betaalbaar te houden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 581.618,21 1.768.000,00 1.768.000,00

Het beheer van de inkomsten uit het WZC Ontvangsten 581.618,21 1.768.000,00 1.768.000,00

Actie: 2025C9-2: De opvolging van de systeem I rekeningen

Publieke info: Residenten die opgenomen worden in het woonzorgcentrum, waar geen familie meer kan instaan voor de betalingen
van de resident of waar de financiële middelen onvoldoende zijn om de factuur van het rustoord te betalen, kunnen beroep doen
op het gebruik van een systeem I rekening; waarbij de financiële dienst instaat voor het betaalverkeer van de resident. Deze actie
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vraagt een correcte administratieve opvolging, en zal ook gemonitord worden, maar vraagt geen financiële impact.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 6.180,51 30.000,00 30.000,00

De opvolging van de systeem I rekeningen Uitgaven 6.180,51 30.000,00 30.000,00

Actie: 2025C9-3: Verblijfswaarborgen

Publieke info: Voor een opname in het woonzorgcentrum dient elke resident een verblijfswaarborg te storten, deze middelen
worden op een geblokkeerde rekening gestort en beheerd door de financiële dienst.
Deze actie vraagt een correcte administratieve opvolging, en zal ook gemonitord worden, maar vraagt geen financiële impact.

Actie: 2025C9-4: Hypotheken

Publieke info: In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een resident over onvoldoende financiële middelen beschikt, maar wel nog
een eigen woning in bezit heeft;
Aangezien vanuit sociaal oogpunt geen gedwongen verkoop wordt opgelegd, wordt geopteerd om een hypotheek te plaatsen op de
woning, indien de financiële middelen ontoereikend zouden zijn;
Het OCMW draagt dan de kosten van het verblijf in het rustoord en kan deze recuperen op het ogenblik dat de woning verkocht zal
worden.

Actie: 2025C9-5: Het beheer van de inkomsten uit de Service Flats

Publieke info: Service flats
Het OCMW beschikt over 24 service flats. De laatste jaren is de bezettingsgraad merkelijk gedaald - er dienen maatregelen
genomen te worden zodat deze service flats opnieuw aantrekkelijk worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 52.452,32 178.083,92 178.083,92

Het beheer van de inkomsten uit de Service Flats Ontvangsten 52.452,32 178.083,92 178.083,92
Investeringen Ontvangsten 23.083,92 0,00 0,00

Het beheer van de inkomsten uit de Service Flats Ontvangsten 23.083,92 0,00 0,00

Actie: 2025C9-6: De opvolging van de personeelssubsidies mbt het WZC

Publieke info: Een groot deel van het personeel binnen het woonzorgcentrum is gesubsidieerd met sociale maribel.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 0,00 480.000,00 480.000,00

De opvolging van de personeelssubsidies mbt het WZC Ontvangsten 0,00 480.000,00 480.000,00

Actie: 2025C9-7: Opvolging van de Vlaamse subsidies VAZG (Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid)

Publieke info: Het grootste deel van de personeelskost wordt gesubisidieerd door de zorgkassen. Verder ontvangt het
woonzorgcentrum ook nog bijkomende middelen voor de eindeloopbaan begeleiding. Dit bedrag evolueert in het kader van de
leeftijdscategorie waarin het huidige personeel zich bevindt; bij meer oudere werknemers zal deze subsidie hoger zijn, dan wanneer
er veel jongeren tewerkgesteld zijn

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 600.161,07 1.894.300,00 1.894.300,00

Opvolging van de Vlaamse subsidies VAZG (Vlaams
agentschap Zorg en Gezondheid)

Ontvangsten 600.161,07 1.894.300,00 1.894.300,00

Actie: 2025C9-8: Canon serviceflats leasing

Publieke info: Bij de oprichting van de serviceflats in 2005 werd geopteerd om een leasing contract af te sluiten met Property Care,
hierdoor betaalt het OCMW jaarlijks een canon voor de 24 serviceflats die geïndexeerd is.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 109.888,08 215.000,00 215.000,00

Canon serviceflats leasing Uitgaven 109.888,08 215.000,00 215.000,00

Actieplan: AP-C.10: Kerkfabrieken

Actie: 2025C10-1: Protestantse Kerkfabriek

Publieke info: De protestantse kerkfabriek vraagt enkel een investeringssubsidie.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 3.400,00 3.400,00

Protestantse Kerkfabriek Uitgaven 0,00 3.400,00 3.400,00

Actie: 2025C10-2: Sint-Niklaas kerkfabriek

Publieke info: De Sint Niklaas kerkfabriek vraagt enkel een exploitatiedotatie voor de huur van het gebouw en geen
investeringssubsidies.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 6.500,00 6.500,00

Sint-Niklaas kerkfabriek Uitgaven 0,00 6.500,00 6.500,00

Beleidsdoelstelling: OD4: Hemiksem als aantrekkelijke werkgever met bekwaam, gemotiveerd en integer
personeel

Actieplan: AP-D.1: Personeelsadministratie openbaar bestuur

Actie: 2025D1-1: Het betalen van de lonen van het politiek personeel

Evaluatie:

BW1 2020: door het overlijden van 2 politici in maart, zal er in het kader van de pensioenbetalingen minder budget nodig zijn in
2020, echter doordat de storting in januari reeds is gebeurd aan Belfius, zal dit pas een budgettaire impact hebben vanaf 2021
(37.000 euro bijkomend uit 2020).

Publieke info: In deze actie worden de weddes voorzien van het schepencollege, de voorzitter van het bijzonder comité, de
gemeente/OCMW raadsleden en de gepensioneerde mandatarissen die een pensioen van het lokaal bestuur ontvangen. Daarnaast
worden de eigen bijdragen van de pensioenlasten voorzien.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 220.401,23 475.408,00 475.408,00

Ontvangsten 6.370,26 17.350,00 17.350,00
Het betalen van de lonen van het politiek personeel Uitgaven 220.401,23 475.408,00 475.408,00

Ontvangsten 6.370,26 17.350,00 17.350,00

Actie: 2025D1-2: Het betalen van de lonen van het vastbenoemd personeel

Publieke info: Binnen deze actie worden de vastbenoemde werknemers van het gemeentebestuur gebudgetteerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 424.101,59 1.425.000,00 1.425.000,00

Ontvangsten 1.177,20 0,00 0,00
Het betalen van de lonen van het vastbenoemd personeel Uitgaven 424.101,59 1.425.000,00 1.425.000,00

Ontvangsten 1.177,20 0,00 0,00

Actie: 2025D1-3: Het betalen van de lonen van het contractueel personeel
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Evaluatie:

BW 1 2020: in het kader van de corona bestrijding zijn er bijkomende kosten voor het bestuur, waarvoor deze reserve wordt
aangewend;

BW1 2020: Er wordt bijkomend budget voorzien om wat ruimte te scheppen in het personeelskader binnen de administratieve
diensten

Publieke info: Binnen deze actie worden de contractuele werknemers van het gemeentebestuur gebudgetteerd, alsook de
medewerkers van de sociale dienst van het ocmw en het uitbesteden van de schoonmaak in de scholen naar vlotter.
Tot slot wordt ook een verhoogde bijdrage gebudgetteerd voor het optrekken van de tweede pensioenpijler tot 3%.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 955.249,44 4.085.694,05 4.049.027,38

Ontvangsten 3.908,13 0,00 0,00
Het betalen van de lonen van het contractueel personeel Uitgaven 955.249,44 4.085.694,05 4.049.027,38

Ontvangsten 3.908,13 0,00 0,00

Actie: 2025D1-4: Het betalen van de lonen van het personeel WZC en SF

Publieke info: Binnen deze actie worden de vastbenoemde en contractuele werknemers van het woonzorgcentrum gebudgetteerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.036.897,47 3.500.000,00 3.500.000,00

Ontvangsten 4.478,81 0,00 0,00
Het betalen van de lonen van het personeel WZC en SF Uitgaven 1.036.897,47 3.500.000,00 3.500.000,00

Ontvangsten 4.478,81 0,00 0,00

Actie: 2025D1-5: Onkostenvergoedingen

Publieke info: Binnen deze actie worden de kosten voorzien voor het betalen van vrijwilligers, jobstudenten, vervoer, kledingkosten
en jury's.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 8.458,69 56.515,00 56.515,00

Onkostenvergoedingen Uitgaven 8.458,69 56.515,00 56.515,00

Actie: 2025D1-6: Extra legale voordelen

Publieke info: Binnen deze actie worden op termijn de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de maaltijdcheques,
eindejaarstoelagen en vakantiegeld geboekt.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 13.316,62 44.300,00 44.300,00

Ontvangsten 46,00 71.146,00 71.146,00
Extra legale voordelen Uitgaven 13.316,62 44.300,00 44.300,00

Ontvangsten 46,00 71.146,00 71.146,00

Actie: 2025D1-7: medische keuringen

Publieke info: Jaarlijks dienen een aantal werknemers medisch gekeurd te worden en kan beroep gedaan worden op controle
artsen indien gewenst.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 12.908,17 32.325,00 32.325,00

medische keuringen Uitgaven 12.908,17 32.325,00 32.325,00

Actie: 2025D1-8: Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Publieke info: Elke werknemer die een contract onbepaalde duur heeft, kan aangesloten worden bij de hospitalisatiepolis van het
lokaal bestuur. Daarnaast wordt ook de verzekering voor arbeidsongevallen voorzien.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 90.683,88 100.575,00 100.575,00

Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering Uitgaven 90.683,88 100.575,00 100.575,00

Actie: 2025D1-9: Responsabiliseringsbijdrage

Evaluatie:

BW 1 2020: de bijdragen van de responsabiliseringscoëfficient zijn op 12 december 2019 bijgesteld, waarbij men in de eerste 2
jaren (2020-2021) nog uitgaat van 50%, daarna verhoogt de coëfficiënt tot 79% in 2025, die heeft een grote impact op de te
voorziene budgetten.
In ruil voor deze "korting" dienen bijkomend ook de inspanningen voor de tweede pensioenpijler van het contractueel personeel
verhoogd te worden om van deze korting te kunnen blijven genieten.

Publieke info: Sinds 2012 zijn sommige lokale besturen, naast de basisbijdrage op de lonen van hun statutaire werknemers, ook een
responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Dat is het geval als de opbrengst van de basisbijdrage kleiner is dan de pensioenlasten van
ex-statutaire medewerkers van het bestuur.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 81.372,84 153.064,00 180.794,48

Responsabiliseringsbijdrage Uitgaven 81.372,84 153.064,00 180.794,48

Actie: 2025D1-10: Het opvolgen van de overige personeelssubsidies (excl WZC)

Publieke info: Binnen deze actie worden de subsidies geregistreerd voor de huisvestingsambtenaar, imsir mina medewerker, sociale
maribel (buiten het woonzorgcentrum)

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 0,00 78.000,00 78.000,00

Het opvolgen van de overige personeelssubsidies (excl WZC) Ontvangsten 0,00 78.000,00 78.000,00

Actieplan: AP-D.2: Modern HRM beleid

Actie: 2025D2-1: Evaluaties

Publieke info: Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het evaluatie systeem opgevolgd.

Actie: 2025D2-2: Organogram

Publieke info: Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het organogram opgevolgd.

Actie: 2025D2-3: product en competentiecatalogus

Publieke info: Dit betreft een onderdeel  van het HRM management, binnen deze actie wordt de product en competentiecatalogus
opgevolgd.

Actie: 2025D2-5: contactmomenten personeel

Publieke info: Dit betreft een onderdeel  van het HRM management, binnen deze actie worden diverse informele contact
momenten tussen het personeel georganiseerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 5.700,85 7.500,00 7.500,00

contactmomenten personeel Uitgaven 5.700,85 7.500,00 7.500,00

Actie: 2025D2-6: Eretekens

Publieke info: Dit betreft een onderdeel  van het HRM management, binnen deze actie wordt budget voorzien om de loyauliteit van
het personeel te belonen.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2020 2020

Gemeente Hemiksem 05/06/2020 10:22 36 / 4836 / 80



Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 750,00 750,00

Eretekens Uitgaven 0,00 750,00 750,00

Actie: 2025D2-7: Verzuimmanagement

Publieke info: Dit betreft een onderdeel  van het HRM management, binnen deze actie wordt het verzuimmangement opgevolgd.

Actie: 2025D2-8: globaal preventieplan

Publieke info: Dit betreft een onderdeel  van het HRM management, binnen deze actie wordt het globaal preventieplan opgevolgd.

Actie: 2025D2-9: Opleidingen

Publieke info: Dit betreft een onderdeel  van het HRM management, binnen deze actie worden de nodige budgetten voor het
opleiden van het personeel voorzien.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 9.066,22 34.000,00 34.000,00

Opleidingen Uitgaven 9.066,22 34.000,00 34.000,00

Actie: 2025D2-10: aanwervingsprocedure

Publieke info: Dit betreft een onderdeel  van het HRM management, binnen deze actie worden de diverse aanwervingen opgevolgd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

aanwervingsprocedure Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025D2-11: integriteitsbeleid

Publieke info: Dit betreft een onderdeel  van het HRM management, binnen deze actie wordt het integriteitsbeleid opgevolgd.

Actie: 2025D2-12: RPR, arbeidsreglement en deontologische code

Publieke info: Dit betreft een onderdeel  van het HRM management, binnen deze actie wordt de RPR, het arbeidsreglement en de
deontologische code opgevolgd.

Beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

Actieplan: AP-E.2: Onroerende goederen (patrimonium)

Actie: 2025E2-1: Speeltoestellen en terreinen en sportparken

Publieke info: Speelbossen
We willen ruimte voorzien voor onze kinderen om te kunnen spelen in de natuur. Hiervoor willen we twee speelbossen inrichten. 1
in het abdijpark en 1 aan de sporthal. We zullen dit samen met het regionaal landschap ontwikkelen en trachten onze inwoners hier
bij te betrekken.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 60,17 20.500,00 20.500,00

Speeltoestellen en terreinen en sportparken Uitgaven 60,17 20.500,00 20.500,00
Investeringen Uitgaven 0,00 20.000,00 20.000,00

Speeltoestellen en terreinen en sportparken Uitgaven 0,00 20.000,00 20.000,00

Actie: 2025E2-2: Het onderhouden van het straatmeubilair

Publieke info: Jaarlijks worden de nodige budgetten voorzien voor het vernieuwen van het straatmeubilair.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2020 2020

Gemeente Hemiksem 05/06/2020 10:22 37 / 4837 / 80



Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 6.268,81 11.000,00 11.000,00

Het onderhouden van het straatmeubilair Uitgaven 6.268,81 11.000,00 11.000,00

Actie: 2025E2-3: Investeringen in onroerende goederen (excl patrimonium)

Publieke info: Realisatie brug over de Vliet
De realisatie van een brug over de Vliet tussen Hemiksem en Schelle moet de verbinding tussen beide gemeentes voor de zwakke
weggebruikers gemakkelijker en veiliger maken- deze brug heeft ook een meerwaarde in het kader van de verdere ontwikkeling van
de abdijsite.

Voldoende aanbod vrijetijds infrastructuur
We willen het aanbod kwalitatief houden en uitbreiden. Er wordt budget voorzien voor een extra reacreatiesite en een uitbreiding
va het skatepark.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 118.862,95 118.862,95

Investeringen in onroerende goederen (excl patrimonium) Uitgaven 0,00 118.862,95 118.862,95

Actieplan: AP-E.4: Beheren van roerende goederen

Actie: 2025E4-1: Overheadkosten uitvoerende technische diensten

Evaluatie:

BW1 2020: er wordt 1.000 euro verschoven naar actie F4-5 voor de brandstof van de witte tornado

Publieke info: In deze actie worden de jaarlijks wederkerende overheadkosten, zoals brandstof, werkkleding, onderhoud,
materialen voorzien voor de uitvoerende technische diensten.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 48.504,21 219.800,00 220.800,00

Overheadkosten uitvoerende technische diensten Uitgaven 48.504,21 219.800,00 220.800,00

Actie: 2025E4-2: Investeringen in de uitvoerende technische diensten

Evaluatie:

BW 1 2020: De investeringen die gepland waren voor 2021, zouden reeds vervroegd worden naar 2020, de technische dienst vraagt
om het budget naar voor te schuiven. Daarnaast was er in het verleden dubbel budget voorzien voor de vervanging van 2 ford
transits, die weer geschrapt konden worden (65.000 euro)

Publieke info: Aankoop van gemeentelijke Voertuigen op alternatieve energie
Daar waar mogelijk worden voertuigen van de gemeente die aan vervanging toe zijn vervangen door CNG of elektrische voertuigen

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 270.000,00 0,00

Investeringen in de uitvoerende technische diensten Uitgaven 0,00 270.000,00 0,00

Beleidsdoelstelling: OD6: Zorgen voor een duurzame leefomgeving

Actieplan: AP-F.1: Groen in de gemeente

Actie: 2025F1-1: Zorgen voor optimale werking groendienst

Publieke info: In deze actie voorzien we budgetten voor de dagelijkse werking van de groendienst.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 19.484,37 42.000,00 42.000,00

Zorgen voor optimale werking groendienst Uitgaven 19.484,37 42.000,00 42.000,00

Actie: 2025F1-2: Investeringen in groenaanleg binnen Hemiksem

Evaluatie:

BW1 2020: de raming voor het vernieuwen van materiaal viel gunstiger uit dan voorzien

Publieke info: Beheersbaar groen
Hemiksem zet in op een groene gemeente. Geen eenvoudige uitdaging aangezien het gebruik van onkruidverdelingsmiddelen niet
meer gebruikt mogen worden. De zomers van 2018 en 2019 werden als uiterst droog en dor ervaren. Diverse jongen aanplantingen,
dikwijls bodembedekkers, hebben de droogte niet overleeft. Er is dus een achterstand op te halen, bijkomend moeten we werk
maken om het onderhoud van bepaalde aanplantingen minder arbeidsintensief te maken. Inzetten van extern personeel via sociale
tewerkstelling zoals we momenteel al doen in het Abdijpark is alvast een optie om het vele werk uit te voeren. In de
vakantiemaanden blijven we jobstudenten inschakelen, in de zomermaanden schakelen we een groene tornado in. Voor de
bestrijding van invasieve exoten en bermbeheer blijven we samenwerken met de stadsherder.
Daarnaast worden ook enkele nieuwe werktuigen aangeschaft en worden bijkomende aanplantingsprojecten ingepland.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 167.550,00 179.050,00

Investeringen in groenaanleg binnen Hemiksem Uitgaven 0,00 167.550,00 179.050,00

Actie: 2025F1-3: Uitbesteden groenonderhoud in onze gemeente

Publieke info: Beheersbaar groen
Hemiksem zet in op een groene gemeente. Geen eenvoudige uitdaging aangezien het gebruik van onkruidverdelingsmiddelen niet
meer gebruikt mogen worden. De zomers van 2018 en 2019 werden als uiterst droog en dor ervaren. Diverse jongen aanplantingen,
dikwijls bodembedekkers, hebben de droogte niet overleeft. Er is dus een achterstand op te halen, bijkomend moeten we werk
maken om het onderhoud van bepaalde aanplantingen minder arbeidsintensief te maken. Inzetten van extern personeel via sociale
tewerkstelling zoals we momenteel al doen in het Abdijpark is alvast een optie om het vele werk uit te voeren. In de
vakantiemaanden blijven we jobstudenten inschakelen, in de zomermaanden schakelen we een groene tornado in. Voor de
bestrijding van invasieve exoten en bermbeheer blijven we samenwerken met de stadsherder.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 14.969,34 75.000,00 75.000,00

Uitbesteden groenonderhoud in onze gemeente Uitgaven 14.969,34 75.000,00 75.000,00

Actieplan: AP-F.2: Leefomgeving

Actie: 2025F2-1: Afleveren omgevingvergunningen

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten geregistreerd uit het afleveren van diverse omgevingsvergunningen, alsook
de kosten voor bodemonderzoeken die moeten gebeuren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 3.000,00 3.000,00

Ontvangsten 13.700,00 37.500,00 37.500,00
Afleveren omgevingvergunningen Uitgaven 0,00 3.000,00 3.000,00

Ontvangsten 13.700,00 37.500,00 37.500,00

Actie: 2025F2-2: Grondbeleid en urbanisatieprojecten

Evaluatie:

BW1 2020: vanuit OVAM ontving de gemeente een schrijven in verband met verplichte bodemonderzoeken op gronden van de
gemeente, waarvoor budget in het meerjarenplan moest worden voorzien

Publieke info: De Bloemmolens  op de grens met de gemeente Schelle blijven in de huidige staat een doorn in het oog. We willen de
bloemmolens en omgeving omvormen tot een inkompoort naar de gemeente. De huidige bestemming moet worden omgevormd
naar een beperkte woonzone of groenzone. De bestemming kan gewijzigd worden naar woonzone omdat er reeds sinds 100 en
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jaren bebouwing aanwezig was, los van het gewestplan dat werd opgesteld. Indien, vooraleer een nieuwe bestemming kan gegeven
worden aan de site, de veiligheid het gedrang komt doordat er gevaar is door afbrokkeling of instorting wordt het gebouw
afgebroken tot 3 meter hoog.

Daarnaast werden in 2018 en 2019 enkele panden aangekocht in de Statiestraat en Kerkeneinde die voor de sloop bestemd waren.
Deze zullen afgebroken worden en de gronden zullen opnieuw te koop aangeboden worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.401,50 115.000,00 115.000,00

Grondbeleid en urbanisatieprojecten Uitgaven 1.401,50 115.000,00 115.000,00
Investeringen Uitgaven 0,00 241.819,03 90.000,00

Ontvangsten 0,00 420.000,00 420.000,00
Grondbeleid en urbanisatieprojecten Uitgaven 0,00 241.819,03 90.000,00

Ontvangsten 0,00 420.000,00 420.000,00

Actie: 2025F2-4: Stedenbouwkundige last

Evaluatie:

Uit de overdrachten van 2019 naar 2020 werd een verwachte ontvangst overgedragen in verband met de stedenbouwkundige last
voor woningen aan Hemixveer.

Publieke info: Binnen deze actie worden de inkomsten die gegenereerd worden uit het reglement op stedenbouwkundige last
ingeschreven. Deze inkomsten worden ook onmiddellijk als onbeschikbare gelden ingezet.
Wanneer er uitgaven binnen deze actie zullen gebeuren, worden die budgetten in mindering gebracht uit de onbeschikbare gelden
om daarna als uitgave te worden ingeschreven.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Financiering Ontvangsten 1.000,00 130.000,00 0,00

Stedenbouwkundige last Ontvangsten 1.000,00 130.000,00 0,00
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Stedenbouwkundige last Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025F2-5: RUP's

Publieke info: RUP Lamifil
We willen een nieuwe visie ontwikkelen voor de zone rond het bedrijf lamifil, waaronder de oude school gebouwen langs de
Bouwerijstraat. Momenteel is dit woonzone, dit geeft echter conflicten met de industriële bestemming van Lamifil. Daarom willen
we met het opstellen van een RUP de bestemming van wonen wijzigen naar KMO en bufferzone. Zo komt er ruimte voor kleine
ondernemers vrij binnen de gemeente. Er zal ook rekening gehouden worden met de huidige bewoners om hen te integreren
binnen het RUP.
Daarnaast willen we ook dat het oude school gebouw wordt afgebroken zodat de Bouwerijstraat geen verloederde indruk maakt.

Ontwikkeling Bloemmolens
De bloemmolens op de grens met de gemeente Schelle blijven in de huidige staat een doorn in het oog.
Doelstelling; de bloemmolens en omgeving moeten worden omgevormd tot een inkompoort van de gemeente. De huidige
bestemming moet worden omgevormd naar een beperkte woonzone of groenzone. De bestemming kan gewijzigd worden naar
woonzone omdat er reeds sinds 100 en jaren bebouwing aanwezig was, los van het gewestplan dat werd opgesteld.
Financiering van het RUP zal door de eigenaar/ontwikkelaar van de Bloemmolens gebeuren

Herziening RUP Vaerenvelden

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00

RUP's Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025F2-6: Wonen

Publieke info: Politieverordening omvormen van woningen tot appartementen
Hemiksem is reeds erg dicht bebouwd. We willen met een gemeentelijke verordening voorkomen dat er op verkeerde locatie een
nog hogere druk ontstaat op de mobiliteit. We zullen vastleggen waar het nog wenselijk is om woningen om te vormen tot
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meergezinswoningen en waar niet

Woonkwaliteit

Actieplan: AP-F.3: Mobiliteit

Actie: 2025F3-1: Werken rond veilige fietsverbindingen

Publieke info: Aanleg fiets-o-strade
De aanleg van een fiets-o-strade moet het fietsgebruik stimuleren en veiliger maken. De aanleg van de fiets-o-strade wordt 100%
gefinancierd door de provincie, enkel in zones waar de fiets-o-strade bestaande wegen met gemengd verkeer volgt
(Callebeekstraat) dient de gemeente de nodige maatregelen te nemen (wegmarkeringen).

Het verbeteren van de oversteekplaatsen op de N148
Het is de bedoeling om op verschillende plaatsen duidelijk gemarkeerde oversteekplaatsen voor fietsers te voorzien in functie van
de fiets-o-strade.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 35.000,00 35.000,00

Ontvangsten 0,00 258.486,30 258.486,30
Werken rond veilige fietsverbindingen Uitgaven 0,00 35.000,00 35.000,00

Ontvangsten 0,00 258.486,30 258.486,30

Actie: 2025F3-2: Verkeersveiligheid

Publieke info: Het is de bedoeling om op verschillende plaatsen duidelijk gemarkeerde oversteekplaatsen voor fietsers te voorzien
in functie van de fiets-o-strade.
Dit budget wordt gebruikt voor de aankoop van oa fietsvlaggen, sensibilisering, fietsveilige gemeente,....

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00

Verkeersveiligheid Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00

Actie: 2025F3-3: Stimuleren Mobiliteit

Publieke info: Ter beschikkingstellen van deelfietsen
Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren (vooral bij woon - werk verkeer) wordt een systeem van deelfietsen
ingevoerd.
Daarnaast wordt ook gewerkt met het derdebetalersysteem van de Lijn en wordt er ingezet op het BUCK-E systeem, dat een nieuw
platform wordt om schoolgaande kinderen extra te stimuleren om met de fiets naar school te komen, waaraan een
beloningssysteem gekoppeld zal worden dat ten goede zal komen van de lokale middenstanders. Voor het oprichten van het buck-e
systeem zijn er jaarlijks ook diverse subsidiemogelijkheden die onderzocht kunenn worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 3.358,26 82.300,00 82.300,00

Ontvangsten 0,00 5.000,00 5.000,00
Stimuleren Mobiliteit Uitgaven 3.358,26 82.300,00 82.300,00

Ontvangsten 0,00 5.000,00 5.000,00

Actie: 2025F3-4: Investeringen in mobiliteit

Publieke info: Verkeerscirculatieplan
Om de mobiliteit over het grondgebied van gans de gemeente te verbeteren is de opmaak van een globaal verkeerscirculatieplan
noodzakelijk zodat verbeteringsingrepen op de ene locatie geen problemen veroorzaken op een andere plaats - alle
verkeersmaatregelen die worden genomen zullen moeten passen in dit verkeerscirculatieplan.

Voorzien van fietsstallingen
Daarnaast worden op diverse locaties overdekte fietsenstallingen voorzien waar men de fiets veilig kan achterlaten.

Buck-e fietsbeloningssysteem
Tot slot worden hier ook de éénmalige kosten voorzien voor het opstarten van het BUCK-E systeem.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 0,00 5.000,00 5.000,00

Investeringen in mobiliteit Ontvangsten 0,00 5.000,00 5.000,00
Investeringen Uitgaven 0,00 92.000,00 92.000,00

Investeringen in mobiliteit Uitgaven 0,00 92.000,00 92.000,00

Actieplan: AP-F.4: Milieu

Actie: 2025F4-1: Afvalverwerking

Publieke info: Het afval van de gemeente wordt verbrand door ISVAG. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijks een
beheersvergoeding.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 81.899,80 235.000,00 235.000,00

Afvalverwerking Uitgaven 81.899,80 235.000,00 235.000,00

Actie: 2025F4-2: Afvalinzameling en ophaling grof vuil

Evaluatie:

BW1 2020: door de gestegen afvalverwerkingskost van het containerpark zal bekeken worden om de tarifering aan te passen.

BW1 2020: de laatste 2 jaar merken we een grote stijging in de kostprijs van het containerpark, de nodige maatreglenen zullen
onderzocht worden om deze kosten onder controle te houden.

Publieke info: De afvalophaling en inzameling van de gemeente gebeurd door IGEAN. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijks een
beheersvergoeding. Daartegenover staan de inkomsten uit het verkopen van vuilzakken, stickers jetons en ophalingen grof vuil.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 325.942,36 672.990,31 642.990,31

Ontvangsten 180.605,50 373.200,00 369.200,00
Afvalinzameling en ophaling grof vuil Uitgaven 325.942,36 672.990,31 642.990,31

Ontvangsten 180.605,50 373.200,00 369.200,00

Actie: 2025F4-3: Kringwinkel

Publieke info: Burgers kunnen via de kringloopwinkel tweedehands spullen een nieuw leven aanbieden, de gemeente betaalt
hiervoor een tussenkomst.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Kringwinkel Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Actie: 2025F4-4: Dierenwelzijn

Publieke info: Agility in hondenweides
Beweging en recreatie is belangrijk voor onze huisdieren. Daarom blijven we investeren in de hondenweides. We willen de
komende jaren elke hondenweide voorzien van een uitdagend speeltuig.

Nestkasten plaatsen
Samen met natuurpunt en het regionaal landschap zetten we een project op om enkele inheemse soorten te beschermen.
We betrekken hier ook scholen en lokale verenigingen bij.

 Informatie betreffende dierenwelzijn
Om het dierenwelzijn te garanderen moeten inwoners correct geïnformeerd worden.
Wanneer er inbreuken op het dierenwelzijn worden vastgesteld moet dit vlot gemeld kunnen worden.
Er komt een webpagina een pagina waar alle info over dierenwelzijn wordt verzameld. Hier vind je alle informatie over
dierenwelzijn van de locaties van de hondenweides, asiel, dierenhulp, vogelopvang centrum, tot hoe je je kippenhok kan
beschermen tegen marters en vossen.
Hier vind je ook hoe klachten of inbreuken gemeld moeten worden
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Tot slot wordt ook samengewerkt met animal care voor de kattensterilisatie;

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.747,65 22.000,00 22.000,00

Dierenwelzijn Uitgaven 1.747,65 22.000,00 22.000,00

Actie: 2025F4-5: Zwerfvuil, sluikstort en opvolgen meldingskaart

Evaluatie:

BW1 2020: er werd 1.000 euro budget overgeheveld van de overheadkosten technische dienst (E4-1) naar deze actie voor het
aankopen van brandstof voor het voertuig van de witte tornado

Publieke info: Bestrijding zwerfvuil
Zwerfvuil blijft onze aandacht vragen. De komende legislatuur zullen we dan ook verder inzetten op de bestrijding van zwerfvuil. Dit
doen we door permanent te evalueren waar eventueel bijkomende vuilbakken moeten worden toegevoegd. We blijven de
bestaande projecten verder ondersteunen en leggen deze legislatuur extra de nadruk op de aanpak van sigaretten peuken.

Ook wordt budget voorzien voor het uitbreiden van het project Rupeltornado's door Vlotter, waarbij we een groene en witte
tornado op gepaste tijdstippen kunnen inzetten.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 76,13 27.166,27 26.166,27

Ontvangsten 1.120,00 3.000,00 3.000,00
Zwerfvuil, sluikstort en opvolgen meldingskaart Uitgaven 76,13 27.166,27 26.166,27

Ontvangsten 1.120,00 3.000,00 3.000,00

Actie: 2025F4-6: Leefmilieu

Evaluatie:

BW1 2020: Jaarlijks wordt de gemeente geconfronteerd met de eikenprocessierups. Om deze efficiënt en tijdig te bestrijden, wordt
er jaarlijks budget voorzien.

BW 1 2020: de toegestane investeringssubsidies voor de renovatie van de visoevers diende nog overgedragen te worden van 2019
naar 2020

Publieke info: De gemeente voorziet een budget om diverse iniatieven te ondersteunen rond leefmilieu, we denken hierbij aan de
gabby, het kippenreglement, vuilzakken voor mensen in armoede, de organisatie van het klimaatfeest door rivierenland, de
bijdrage voor PIH,...

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 809,99 29.000,00 19.500,00

Leefmilieu Uitgaven 809,99 29.000,00 19.500,00
Investeringen Uitgaven 0,00 23.059,48 6.171,00

Leefmilieu Uitgaven 0,00 23.059,48 6.171,00

Beleidsdoelstelling: OD7: Werken aan de veiligheid van de inwoners en handhaving van de openbare
orde

Actieplan: AP-G.1: Lokale veiligheidsinitiatieven

Actie: 2025G1-1: Veiligheidsacties

Publieke info: Hartveilige gemeente
Hemiksem is een hartveilige gemeente en wil dit in de toekomst verder blijven. We blijven opleidingen voorzien voor het
gemeentelijk personeel en plaatsen een extra AED in het administratief centrum. We sluiten voor het onderhoud van deze AED
toestellen een onderhoudscontract af
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.179,75 3.900,00 3.900,00

Ontvangsten 1.556,00 0,00 0,00
Veiligheidsacties Uitgaven 1.179,75 3.900,00 3.900,00

Ontvangsten 1.556,00 0,00 0,00

Actie: 2025G1-2: Het versterken van de BIN netwerken

Publieke info: Bin's
De BuurtInformatieNetwerken leveren een belangrijke bijdrage aan de effectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel in de
gemeente. We moedigen onze inwoners verder aan LID te worden van een BIN en om effectief meldingen te doen van verdachte
omstandigheden.

Actie: 2025G1-3: GAS en verkeershandhaving

Publieke info: Hemiksem hecht veel belang aan het verkeersveiligheid, daarom worden in het kader van de GAS 4 wetgeving rond
stilstaan en parkeren, zeer regelmatig controles uitgevoerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 10.556,00 50.000,00 50.000,00

GAS en verkeershandhaving Ontvangsten 10.556,00 50.000,00 50.000,00

Actie: 2025G1-4: Het versterken van de Be-Alert werking

Publieke info: Be-alert
Om het Be-alert systeem optimaal te laten renderen is het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners zich aangemeld hebben op dit
systeem. Wij zullen acties organiseren om het aantal aangesloten inwoners te verhogen

Actie: 2025G1-5: Inzetten van gemachtigde opzichters

Evaluatie:

BW1 2020: bij de budgetopmaak werd niet met alle gemachtigde opzichters rekening gehouden, het budget wordt hiervoor
bijgesteld.

Publieke info: TIjdens de piekmomenten doet de gemeente reeds beroep op enkele wijkwerkers om veilige oversteekplaatsen te
creëren, we breiden deze werking nog uit met één extra gemachtigde opzichter.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 3.576,00 14.500,00 9.000,00

Inzetten van gemachtigde opzichters Uitgaven 3.576,00 14.500,00 9.000,00

Actie: 2025G1-6: Handhaving binnen Hemiksem

Evaluatie:

BW1 2020: de burgemeester dient regelmatig op te treden inzake handhaving, jaarlijks zijn dit enkele administratieve dossiers of
ambtshalve takelingen die moeten uitgevoerd worden.

Publieke info: In bepaalde omstandigheden moet de burgemeester snel kunnen ingrijpen om risicovolle situaties zo snel mogelijk
onder controle te krijgen, hiervoor dient soms beroep gedaan te worden op externe partners, waarvoor budget moet worden
voorzien.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 2.500,00 0,00

Handhaving binnen Hemiksem Uitgaven 0,00 2.500,00 0,00

Actieplan: AP-G.2: Intergemeentelijke veiligheidsinitiatieven

Actie: 2025G2-1: Hemiksem binnen brandweerzone Rivierenland

Publieke info: Er dient geëvalueerd te worden of Hemiksem lid blijft van brandweerzone Rivierenland, dan wel de eigen
brandweerkazerne en toebehoren terugkoopt om toe te treden tot een andere zone.
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Via de huidige erfpacht construtie kan Hemiksem de energiekosten van het gebouw dat de brandweer gebruikt recuperen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 290.024,50 580.049,00 580.049,00

Ontvangsten 12.959,19 26.000,00 26.000,00
Hemiksem binnen brandweerzone Rivierenland Uitgaven 290.024,50 580.049,00 580.049,00

Ontvangsten 12.959,19 26.000,00 26.000,00

Actie: 2025G2-2: Investeringstoelage aan brandweerzone Rivierenland

Publieke info: Er wordt een jaarljikse dotatie voor de brandweerzone in investeringen voorzien.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 6.725,00 13.450,00 13.450,00

Investeringstoelage aan brandweerzone Rivierenland Uitgaven 6.725,00 13.450,00 13.450,00

Actie: 2025G2-3: Hemiksem binnen politiezone Rupel

Publieke info: Het politiekorps zal uitgebreid worden met 10 bijkomende profielen deze legislatuur. Hierdoor zal Hemiksem niet
langer een deel van de administratieve taken volbrengen en kunnen deze kosten bijgevolg ook niet gerecupereerd worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 596.932,50 1.193.865,00 1.193.865,00

Ontvangsten 52.096,20 53.700,00 53.700,00
Hemiksem binnen politiezone Rupel Uitgaven 596.932,50 1.193.865,00 1.193.865,00

Ontvangsten 52.096,20 53.700,00 53.700,00

Actie: 2025G2-4: Investeringstoelage aan politiezone Rupel

Evaluatie:

BW 1 2020: Uit nazicht van het meerjarenplan bleek dat men geen investeringstoelage voor de politie had voorzien. Reglementair
dient deze voorzien te zijn, zelfs als deze niet wordt opgevraagd.

Publieke info: Er worden voorlopig geen investeringsdotaties opgevraagd, aangezien de gevraagde exploitatiedotatie reeds
rekening houdt met een opgebouwde reserve.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 13.000,00 0,00

Investeringstoelage aan politiezone Rupel Uitgaven 0,00 13.000,00 0,00

Actie: 2025G2-5: Noodplancoördinatie

Publieke info: De intergemeentelijke noodplancoördinatie wordt uitgebreid, maar door toetreding van andere gemeenten, blijft de
kost voor Hemiksem ongewijzigd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 12.000,00 12.000,00

Noodplancoördinatie Uitgaven 0,00 12.000,00 12.000,00

Actieplan: AP-G.3: Veiligheidsinfrastructuur

Actie: 2025G3-1: Verkeerssignalisatie en reglementen

Publieke info: Optimaliseren verkeerslichten
Het optimaliseren van de verkeersregeling op diverse kruispunten.
Het is de bedoeling om op diverse kruispunten lichten aan te passen of bij te stellen rekening houdend met de conclusies van het
verkeerscirculatieplan.

Anderzijds worden binnen deze actie ook de aanvullende verkeersreglementen opgenomen.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 14.217,22 28.000,00 28.000,00

Verkeerssignalisatie en reglementen Uitgaven 14.217,22 28.000,00 28.000,00
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Verkeerssignalisatie en reglementen Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: 2025G3-2: Beveiligingscamera's en ANPR

Publieke info: Mobiele & vaste camera's
Om de pakkans op sluikstorters verder te verhogen investeren we in de aankoop van minimum 1 extra mobiele camera. Deze
camera’s kunnen eenvoudig verplaatst worden naar een aantal vaste punten binnen de gemeente, maar kunnen ook kortstondig
elders doelgericht ingezet worden. Deze camera’s kunnen ook ingezet worden om andere vormen van overlast te registeren.
Samen met de vaste camera’s aan onze gemeentelijke gebouwen en ons ANPR netwerk breiden we het camera netwerk verder uit.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 931,81 7.500,00 7.500,00

Beveiligingscamera's en ANPR Uitgaven 931,81 7.500,00 7.500,00
Investeringen Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Beveiligingscamera's en ANPR Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Actie: 2025G3-3: Strooidienst

Publieke info: Er wordt jaarlijks krediet voorzien voor de aankoop van strooizout indien nodig.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 9.000,00 9.000,00

Strooidienst Uitgaven 0,00 9.000,00 9.000,00

Actie: 2025G3-4: Investeringen in veiligheidsinfrastructuur

Publieke info: In het kader van de evaluatie of Hemiksem lid dient te blijven van brandweerzone Rivierenland, wordt preventief
alvast budget voorzien voor het opnieuw aankopen van de brandweerkazerne en toebehoren indien nodig;

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 525.000,00 525.000,00

Investeringen in veiligheidsinfrastructuur Uitgaven 0,00 525.000,00 525.000,00
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SN: Strategische Nota

2021-2025
Journaalnummers: 248717

Gemeente en OCMW (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: Luc Schroyens

Financieel directeur: Ellen Moonen

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD2: Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die
kwaliteitsvol werkt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 285.794,33 313.580,50 315.009,06 319.096,58 320.483,80 322.311,39

Ontvangsten 11.686.460,36 11.730.742,99 11.937.997,18 12.154.396,02 12.306.203,65 12.529.157,24

Saldo 11.400.666,03 11.417.162,49 11.622.988,12 11.835.299,44 11.985.719,85 12.206.845,85

Investeringen
Uitgaven 2.631.481,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.631.481,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.439,18 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00

Prioritair actieplan: AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0,00 100.000,00 102.000,00 104.040,00 106.120,80 108.243,22

Ontvangsten 516.783,00 449.383,00 427.460,00 427.460,00 427.460,00 411.773,00

Saldo 516.783,00 349.383,00 325.460,00 323.420,00 321.339,20 303.529,78

Investeringen
Uitgaven 2.631.481,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.631.481,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering
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Prioritaire actie: 2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad

Publieke info:
Realisatie intergemeentelijk zwembad
Het gemeentelijk zwembad in de Atletiekstraat is verouderd; de volledige renovatie of de bouw van een nieuw zwembad zijn voor
de gemeente financieel niet haalbaar. De gemeente heeft zich geëngageerd om samen met andere Rupelgemeenten (voorlopig
Aartselaar en Niel) een intergemeentelijk zwembad te realiseren in Aartselaar.
Voor de bouw van het intergemeentelijk zwembad, dient nog bekeken te worden in welke juridische constructie dit finaal zal
gebeuren. Momenteel is IGEAN bouwheer, maar er dient bekeken te worden of dit op termijn ook zo zal blijven, bij het openen
van het zwembad in 2021.

Nulmeting: Omgevingsvergunning aangevraagd
Doelstelling: De beschikbaarheid van een intergemeentelijk zwembad
milieuvergunning afgeleverd = 10%
begane grondvloer gereed = 20%
gebouw wind en waterdicht = 30%
plaatsing luchtgroep zwembadhal = 40%
baden waterdicht = 50%
opstart waterbehandeling en luchtgroep = 60%
opening = 100%

Planning:
2020:50%
2021:100%
2022:100%
2023:100%
2024:100%
2025:100%
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 0,00 100.000,00 102.000,00 104.040,00 106.120,80 108.243,22

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -100.000,00 -102.000,00 -104.040,00 -106.120,80 -108.243,22

Investeringen
Uitgaven 2.502.989,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.502.989,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Niet-prioritaire Acties voor AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 516.783,00 449.383,00 427.460,00 427.460,00 427.460,00 411.773,00

Saldo 516.783,00 449.383,00 427.460,00 427.460,00 427.460,00 411.773,00

Investeringen
Uitgaven 128.491,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -128.491,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering
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Niet-prioritaire Actieplannen voor OD2: Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die
kwaliteitsvol werkt

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 285.794,33 213.580,50 213.009,06 215.056,58 214.363,00 214.068,17

Ontvangsten 11.169.677,36 11.281.359,99 11.510.537,18 11.726.936,02 11.878.743,65 12.117.384,24

Saldo 10.883.883,03 11.067.779,49 11.297.528,12 11.511.879,44 11.664.380,65 11.903.316,07

Investeringen
Financiering

Uitgaven 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.439,18 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.234.167,97 1.154.963,00 953.020,00 969.974,00 982.832,00 988.369,00

Ontvangsten 67.450,00 82.450,00 86.750,00 86.750,00 86.750,00 86.750,00

Saldo -1.166.717,97 -1.072.513,00 -866.270,00 -883.224,00 -896.082,00 -901.619,00

Investeringen
Uitgaven 4.113.149,19 2.463.502,52 4.449.314,75 552.862,95 159.862,95 259.240,00

Ontvangsten 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 220.000,00

Saldo -4.113.149,19 -2.463.502,52 -2.449.314,75 -552.862,95 -159.862,95 -39.240,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP-E.1: Patrimoniumbeheer
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 1.076.967,97 999.763,00 796.220,00 811.944,00 822.802,00 826.739,00

Ontvangsten 67.450,00 82.450,00 86.750,00 86.750,00 86.750,00 86.750,00

Saldo -1.009.517,97 -917.313,00 -709.470,00 -725.194,00 -736.052,00 -739.989,00

Investeringen
Uitgaven 1.169.250,06 1.235.000,00 2.874.000,00 243.000,00 10.000,00 110.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 220.000,00

Saldo -1.169.250,06 -1.235.000,00 -874.000,00 -243.000,00 -10.000,00 110.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: 2025E1-18: Gemeente - Investeringen aan het patrimonium die onder de wet
op overheidsopdrachten vallen

Publieke info:
Nieuwbouw school JSL
De gebouwen van de school Jan Sanderslaan zijn verouderd en aan vernieuwing toe - subsidiëring werd toegezegd zodat het
project in deze BBC kan gerealiseerd worden

Voldoende aanbod vrijetijds infrastructuur
Er wordt geinvesteerd in een nieuwe sportvloer voor de sporthal.

Herbestemming gemeentelijk zwembad
Na de realisatie van het intergemeentelijk zwembad dient er een nieuwe bestemming gegeven te worden aan het
zwembadgebouw in de Atletiekstraat. Het is de bedoeling een bestemming te zoeken die financieel draagbaar is voor het bestuur
en die bijdraagt tot de verbetering van de socio-culturele beleving in de gemeente

Heraanleg binnenkoer abdij
Om de kleine binnenkoer beter geschikt te maken voor socio- culturele evenementen zal deze heraangelegd worden - bedoeling is
om dit in eigen beheer te realiseren

Restauratiedossier abdij
Tijdens de vorige legislatuur werd gestart met een restauratiedossier voor de abdij (oa met bibliotheek & horeca) Dit dossier
wordt verder gezet - In 2025 wordt het dossier opgestart met de studie van de technieken.

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 907.500,74 1.190.000,00 2.850.000,00 220.000,00 10.000,00 110.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -907.500,74 -1.190.000,00 -850.000,00 -220.000,00 -10.000,00 -110.000,00

Financiering

Niet-prioritaire Acties voor AP-E.1: Patrimoniumbeheer
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgaven 1.076.967,97 999.763,00 796.220,00 811.944,00 822.802,00 826.739,00

Ontvangsten 67.450,00 82.450,00 86.750,00 86.750,00 86.750,00 86.750,00

Saldo -1.009.517,97 -917.313,00 -709.470,00 -725.194,00 -736.052,00 -739.989,00

Investeringen
Uitgaven 261.749,32 45.000,00 24.000,00 23.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Saldo -261.749,32 -45.000,00 -24.000,00 -23.000,00 0,00 220.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP-E.3: Wegennet
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 2.535.036,18 1.056.000,00 1.231.000,00 261.000,00 81.000,00 81.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.535.036,18 -1.056.000,00 -1.231.000,00 -261.000,00 -81.000,00 -81.000,00

Financiering
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Prioritaire actie: 2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Publieke info:
Heraanleg gemeenteplaats
Bij de heraanleg van de Gemeenteplaats wordt getracht om hiervan een echte ontmoetingsplaats te maken. Uiteraard wordt er
ook rekening gehouden met de rol van de Gemeenteplaats in het mobiliteitsplan. 75% van de rioleringskosten worden betaald via
Vlaamse subsidies

Rioleringswerken Assestraat & Kerkeneinde
Voor de heraanleg van de riolering Assestraat & Kerkeneinde werden subsidies toegezegd - deze werken zullen niet alleen
bijdragen tot een betere waterhuishouding in de gemeente (minder gevaar voor overstroming bij hevige regelval) maar stellen ons
tegelijk in de gelegenheid om de fietsverbinding tussen de Gemeenteplaats en de Kleidaallaan, dat zich door voortdurende
verzakkingen in de bestaande riolering in slechte staat bevindt, sterk te verbeteren.  75% van de rioleringskosten worden
gesubsidieerd, het saldo wordt gefinancieerd via saneringsbijdragen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 2.354.036,18 805.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.354.036,18 -805.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Niet-prioritaire Acties voor AP-E.3: Wegennet
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Investeringen

Uitgaven 181.000,00 251.000,00 81.000,00 261.000,00 81.000,00 81.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -181.000,00 -251.000,00 -81.000,00 -261.000,00 -81.000,00 -81.000,00

Financiering

Niet-prioritaire Actieplannen voor OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie
Uitgaven 157.200,00 155.200,00 156.800,00 158.030,00 160.030,00 161.630,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -157.200,00 -155.200,00 -156.800,00 -158.030,00 -160.030,00 -161.630,00

Investeringen
Uitgaven 408.862,95 172.502,52 344.314,75 48.862,95 68.862,95 68.240,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -408.862,95 -172.502,52 -344.314,75 -48.862,95 -68.862,95 -68.240,00

Financiering

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen
- OD7: Werken aan de veiligheid van de inwoners en handhaving van de openbare orde
- OD1: Zorgen voor een performante kwaliteitsvolle en klantgerichte organisatie
- OD4: Hemiksem als aantrekkelijke werkgever met bekwaam, gemotiveerd en integer
personeel
- OD3: Een integraal en sociaal beleid met aandacht en kansen voor alle doelgroepen en
organisaties
- OD6: Zorgen voor een duurzame leefomgeving
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie

Uitgaven 19.251.539,45 19.549.126,14 19.670.830,77 20.032.495,98 20.371.516,40 20.694.185,87

Ontvangsten 9.324.013,88 9.336.375,92 9.351.701,43 9.368.290,17 9.443.031,37 9.397.909,69

Saldo -9.927.525,57 -10.212.750,22 -10.319.129,34 -10.664.205,81 -10.928.485,03 -11.296.276,18

Investeringen
Uitgaven 1.400.519,58 947.172,95 95.530,57 254.104,49 71.391,12 106.840,86

Ontvangsten 685.120,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -715.399,28 -947.172,95 -95.530,57 -254.104,49 -71.391,12 -106.840,86

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Strategische Nota 2021-2025

Gemeente en OCMW (0207.506.160) 6 / 754 / 80



Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: https://hemiksem.be/bestuur-
en-beleid/budget-meerjarenplan-2020-2025
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M1: Financieel doelstellingenplan
2021-2025

Journaalnummers: 248717

Gemeente en OCMW (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: Luc Schroyens

Financieel directeur: Ellen Moonen

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Zorgen voor een financieel gezonde
organisatie, die kwaliteitsvol werkt

Exploitatie
Uitgaven 285.794,33 313.580,50 315.009,06 319.096,58 320.483,80 322.311,39

Ontvangsten 11.686.460,36 11.730.742,99 11.937.997,18 12.154.396,02 12.306.203,65 12.529.157,24

Saldo 11.400.666,03 11.417.162,49 11.622.988,12 11.835.299,44 11.985.719,85 12.206.845,85

Investeringen
Uitgaven 2.631.481,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.631.481,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.439,18 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00

Zorgen voor een duurzame infrastructuur
Exploitatie

Uitgaven 1.234.167,97 1.154.963,00 953.020,00 969.974,00 982.832,00 988.369,00

Ontvangsten 67.450,00 82.450,00 86.750,00 86.750,00 86.750,00 86.750,00

Saldo -1.166.717,97 -1.072.513,00 -866.270,00 -883.224,00 -896.082,00 -901.619,00

Investeringen
Uitgaven 4.113.149,19 2.463.502,52 4.449.314,75 552.862,95 159.862,95 259.240,00

Ontvangsten 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 220.000,00

Saldo -4.113.149,19 -2.463.502,52 -2.449.314,75 -552.862,95 -159.862,95 -39.240,00

Financiering
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie
Uitgaven 19.251.539,45 19.549.126,14 19.670.830,77 20.032.495,98 20.371.516,40 20.694.185,87

Ontvangsten 9.324.013,88 9.336.375,92 9.351.701,43 9.368.290,17 9.443.031,37 9.397.909,69

Saldo -9.927.525,57 -10.212.750,22 -10.319.129,34 -10.664.205,81 -10.928.485,03 -11.296.276,18

Investeringen
Uitgaven 1.400.519,58 947.172,95 95.530,57 254.104,49 71.391,12 106.840,86

Ontvangsten 685.120,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -715.399,28 -947.172,95 -95.530,57 -254.104,49 -71.391,12 -106.840,86
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Financiering

Totalen
Exploitatie

Uitgaven 20.771.501,75 21.017.669,64 20.938.859,83 21.321.566,56 21.674.832,20 22.004.866,26

Ontvangsten 21.077.924,24 21.149.568,91 21.376.448,61 21.609.436,19 21.835.985,02 22.013.816,93

Saldo 306.422,49 131.899,27 437.588,78 287.869,63 161.152,82 8.950,67

Investeringen
Uitgaven 8.145.149,89 3.410.675,47 4.544.845,32 806.967,44 231.254,07 366.080,86

Ontvangsten 685.120,30 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 220.000,00

Saldo -7.460.029,59 -3.410.675,47 -2.544.845,32 -806.967,44 -231.254,07 -146.080,86

Financiering
Uitgaven 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

Ontvangsten 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 92.560,82 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00
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M2: Staat van het financieel evenwicht
2021-2025

Journaalnummers: 248717

Gemeente en OCMW (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: Luc Schroyens

Financieel directeur: Ellen Moonen

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 306.422,49 131.899,27 437.588,78 287.869,63 161.152,82 8.950,67

a. Ontvangsten 21.077.924,24 21.149.568,91 21.376.448,61 21.609.436,19 21.835.985,02 22.013.816,93

b. Uitgaven 20.771.501,75 21.017.669,64 20.938.859,83 21.321.566,56 21.674.832,20 22.004.866,26

II. Investeringssaldo -7.460.029,59 -3.410.675,47 -2.544.845,32 -806.967,44 -231.254,07 -146.080,86

a. Ontvangsten 685.120,30 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 220.000,00

b. Uitgaven 8.145.149,89 3.410.675,47 4.544.845,32 806.967,44 231.254,07 366.080,86

III. Saldo exploitatie en investeringen -7.153.607,10 -3.278.776,20 -2.107.256,54 -519.097,81 -70.101,25 -137.130,19

IV. Financieringssaldo 92.560,82 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00

a. Ontvangsten 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Uitgaven 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -7.061.046,28 -3.318.461,73 -2.149.323,20 -563.688,47 -117.367,38 -137.130,19

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 18.352.829,10 11.291.782,82 7.973.321,09 5.823.997,89 5.260.309,42 5.142.942,04

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 11.291.782,82 7.973.321,09 5.823.997,89 5.260.309,42 5.142.942,04 5.005.811,85

VIII. Onbeschikbare gelden 3.104.744,42 3.104.744,42 3.104.744,42 3.104.744,42 3.104.744,42 3.104.744,42

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 8.187.038,40 4.868.576,67 2.719.253,47 2.155.565,00 2.038.197,62 1.901.067,43

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 306.422,49 131.899,27 437.588,78 287.869,63 161.152,82 8.950,67

II. Netto periodieke aflossingen 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

IV. Autofinancieringsmarge 268.983,31 92.213,74 395.522,12 243.278,97 113.886,69 8.950,67
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Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge 268.983,31 92.213,74 395.522,12 243.278,97 113.886,69 8.950,67

II. Correctie op de periodieke aflossingen 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 306.422,49 131.899,27 437.588,78 287.869,63 161.152,82 8.950,67

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 8.187.038,40 4.868.576,67 2.719.253,47 2.155.565,00 2.038.197,62 1.901.067,43

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 8.187.038,40 4.868.576,67 2.719.253,47 2.155.565,00 2.038.197,62 1.901.067,43

II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 268.983,31 92.213,74 395.522,12 243.278,97 113.886,69 8.950,67

Totale Autofinancieringsmarge 268.983,31 92.213,74 395.522,12 243.278,97 113.886,69 8.950,67

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 306.422,49 131.899,27 437.588,78 287.869,63 161.152,82 8.950,67

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 306.422,49 131.899,27 437.588,78 287.869,63 161.152,82 8.950,67
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M3: Overzicht van de kredieten
2021-2025

Journaalnummers: 248717

Gemeente en OCMW (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: Luc Schroyens

Financieel directeur: Ellen Moonen

2020 2021

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente

Exploitatie 14.510.957,78 15.372.016,53 14.658.476,24 15.434.125,85

Investeringen 7.883.400,57 685.120,30 3.365.675,47 0,00

Financiering 37.439,18 130.000,00 39.685,53 0,00

Leningen en leasings 37.439,18 0,00 39.685,53 0,00

Overige financieringstransacties 0,00 130.000,00 0,00 0,00

- OCMW
Exploitatie 6.260.543,97 5.705.907,71 6.359.193,40 5.715.443,06

Investeringen 261.749,32 0,00 45.000,00 0,00
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2021-2025

Journaalnummers: 248717

Gemeente en OCMW (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: Luc Schroyens

Financieel directeur: Ellen Moonen

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering

Exploitatie
Uitgaven 46.354,37 47.720,50 46.731,26 45.734,14 44.605,06 43.866,81

Ontvangsten 11.618.292,36 11.732.650,29 11.962.414,29 12.179.425,43 12.331.844,85 12.571.107,70

Saldo 11.571.937,99 11.684.929,79 11.915.683,03 12.133.691,29 12.287.239,79 12.527.240,89

Investeringen
Financiering

Uitgaven 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.439,18 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00

Overig beleidsdomein
Exploitatie

Uitgaven 20.725.147,38 20.969.949,14 20.892.128,57 21.275.832,42 21.630.227,14 21.960.999,45

Ontvangsten 9.459.631,88 9.416.918,62 9.414.034,32 9.430.010,76 9.504.140,17 9.442.709,23

Saldo -11.265.515,50 -11.553.030,52 -11.478.094,25 -11.845.821,66 -12.126.086,97 -12.518.290,22

Investeringen
Uitgaven 8.145.149,89 3.410.675,47 4.544.845,32 806.967,44 231.254,07 366.080,86

Ontvangsten 685.120,30 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 220.000,00

Saldo -7.460.029,59 -3.410.675,47 -2.544.845,32 -806.967,44 -231.254,07 -146.080,86

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2021-2025

Journaalnummers: 248717

Gemeente en OCMW (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: Luc Schroyens

Financieel directeur: Ellen Moonen

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele uitgaven 20.765.057,38 21.010.598,34 20.933.531,75 21.318.064,66 21.673.243,82 22.004.816,26

1. Goederen en diensten 5.254.414,60 5.015.614,47 4.844.856,45 4.923.706,24 4.990.270,68 5.002.809,81

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 12.292.601,05 12.639.215,40 12.697.548,00 12.961.576,57 13.202.515,35 13.486.658,12

a. Politiek personeel 352.000,00 359.040,00 366.221,00 373.545,00 381.016,00 388.637,00

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 2.071.914,00 2.075.382,00 2.026.516,00 2.127.833,00 2.202.716,00 2.309.595,00

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 7.352.419,05 7.767.047,40 7.807.364,00 7.966.165,16 8.128.249,12 8.293.684,02

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.353.300,00 2.353.300,00 2.353.300,00 2.353.300,00 2.353.300,00 2.353.300,00

f. Andere personeelskosten 39.560,00 40.080,00 39.610,00 40.151,41 40.703,23 41.266,10

g. Pensioenen 123.408,00 44.366,00 104.537,00 100.582,00 96.531,00 100.176,00

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 790.770,00 801.176,00 806.490,12 817.315,64 833.357,87 844.621,16

4. Toegestane werkingssubsidies 2.384.771,73 2.511.522,47 2.540.986,38 2.571.222,77 2.602.250,98 2.634.093,81

- aan de politiezone 1.193.865,00 1.193.865,00 1.193.865,00 1.193.865,00 1.193.865,00 1.193.865,00

- aan de hulpverleningszone 580.049,00 597.450,47 615.373,98 633.835,20 652.850,26 672.435,77

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 12.000,00 112.360,00 114.730,80 117.152,72 119.626,91 122.154,51

- aan besturen van de eredienst 6.500,00 6.630,00 6.762,60 6.897,85 7.035,81 7.176,53

- aan andere begunstigden 592.357,73 601.217,00 610.254,00 619.472,00 628.873,00 638.462,00

5. Andere operationele uitgaven 42.500,00 43.070,00 43.650,80 44.243,44 44.848,94 36.633,36

B. Financiële uitgaven 6.444,37 7.071,30 5.328,08 3.501,90 1.588,38 50,00

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6.394,37 7.021,30 5.278,08 3.451,90 1.538,38 0,00

- aan financiële instellingen 6.394,37 7.021,30 5.278,08 3.451,90 1.538,38 0,00

2. Andere financiële uitgaven 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele ontvangsten 20.552.641,24 20.691.685,91 20.940.488,61 21.173.476,19 21.400.025,02 21.593.543,93

1. Ontvangsten uit de werking 4.273.110,00 4.341.144,70 4.340.712,29 4.360.610,57 4.414.841,35 4.348.804,47

2. Fiscale ontvangsten en boetes 8.111.041,70 8.261.983,00 8.402.676,00 8.527.314,14 8.673.302,56 8.822.209,41

a. Aanvullende belastingen 6.972.841,70 7.109.458,00 7.248.807,00 7.390.943,00 7.535.922,00 7.683.801,00

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 3.134.775,55 3.197.471,00 3.261.420,00 3.326.648,00 3.393.181,00 3.461.045,00

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 3.696.066,15 3.769.987,00 3.845.387,00 3.922.295,00 4.000.741,00 4.080.756,00

- Andere aanvullende belastingen 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00

b. Andere belastingen en boetes 1.138.200,00 1.152.525,00 1.153.869,00 1.136.371,14 1.137.380,56 1.138.408,41

3. Werkingssubsidies 7.366.125,54 7.322.497,21 7.423.188,32 7.503.631,40 7.521.791,79 7.624.111,24
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II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
a. Algemene werkingssubsidies 4.129.496,97 4.091.650,29 4.181.407,40 4.273.780,40 4.280.564,79 4.371.281,24

- Gemeentefonds 2.299.869,00 2.380.475,00 2.463.899,00 2.550.243,00 2.550.243,00 2.639.607,00

- Andere algemene werkingssubsidies 1.829.627,97 1.711.175,29 1.717.508,40 1.723.537,40 1.730.321,79 1.731.674,24

- van de Vlaamse overheid 1.819.627,97 1.701.175,29 1.707.508,40 1.713.537,40 1.720.321,79 1.721.674,24

- van andere entiteiten 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

b. Specifieke werkingssubsidies 3.236.628,57 3.230.846,92 3.241.780,92 3.229.851,00 3.241.227,00 3.252.830,00

- van de federale overheid 285.284,00 285.284,00 285.284,00 285.284,00 285.284,00 285.284,00

- van de Vlaamse overheid 30.260,65 13.759,00 13.759,00 13.759,00 13.759,00 13.759,00

- van de gemeente 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00

- van het OCMW 503.083,92 512.683,92 522.475,92 509.380,00 519.568,00 529.959,00

- van andere entiteiten 68.000,00 69.120,00 70.262,00 71.428,00 72.616,00 73.828,00

4. Recuperatie individuele hulpverlening 709.000,00 672.350,00 679.847,00 687.494,08 695.294,32 703.248,81

5. Andere operationele ontvangsten 93.364,00 93.711,00 94.065,00 94.426,00 94.795,00 95.170,00

B. Financiële ontvangsten 525.283,00 457.883,00 435.960,00 435.960,00 435.960,00 420.273,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Exploitatiesaldo 306.422,49 131.899,27 437.588,78 287.869,63 161.152,82 8.950,67

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Investeringen in financiële vaste activa 128.491,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 128.491,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 4.851.851,29 3.125.766,47 4.489.314,75 641.962,95 199.862,95 234.240,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.819.851,29 3.125.766,47 4.489.314,75 641.962,95 199.862,95 234.240,00

a. Terreinen en gebouwen 3.576.276,27 2.042.500,00 3.990.000,00 219.100,00 0,00 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 443.583,95 963.266,47 265.314,75 309.862,95 129.862,95 184.240,00

c. Roerende goederen 799.991,07 120.000,00 234.000,00 113.000,00 70.000,00 50.000,00

2. Andere materiële vaste activa 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Roerende goederen 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 565.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 100.000,00

D. Toegestane investeringssubsidies 2.599.807,22 259.909,00 30.530,57 165.004,49 31.391,12 31.840,86

- aan de politiezone 108.504,13 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

- aan de hulpverleningszone 13.450,00 134.759,00 14.130,57 148.604,49 14.991,12 15.440,86

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 2.407.485,61 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- aan besturen van de eredienst 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

- aan andere begunstigden 66.967,48 63.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B. Verkoop van materiële vaste activa 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

a. Terreinen en gebouwen 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
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II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 265.120,30 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

- van de Vlaamse overheid 265.120,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- van de gemeente 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Investeringssaldo -7.460.029,59 -3.410.675,47 -2.544.845,32 -806.967,44 -231.254,07 -146.080,86

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo exploitatie en investeringen -7.153.607,10 -3.278.776,20 -2.107.256,54 -519.097,81 -70.101,25 -137.130,19

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Vereffening van financiële schulden 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 37.439,18 39.685,53 42.066,66 44.590,66 47.266,13 0,00

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B. Aangaan van niet-financiële schulden 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Financieringssaldo 92.560,82 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Budgettair resultaat van het boekjaar -7.061.046,28 -3.318.461,73 -2.149.323,20 -563.688,47 -117.367,38 -137.130,19
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T3: Investeringsproject
2021-2025

Journaalnummers: 248717

Gemeente en OCMW (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: Luc Schroyens

Financieel directeur: Ellen Moonen

PRIOR2: Investeringsproject 2 (patrimonium gemeente)
2025E1-18: Gemeente - Investeringen aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 5.287.500,74 0,00 5.287.500,74

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 4.717.500,74 0,00 4.717.500,74
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 4.717.500,74 0,00 4.717.500,74

a. Terreinen en gebouwen 4.582.500,74 4.582.500,74

c. Roerende goederen 135.000,00 135.000,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 570.000,00 570.000,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.000.000,00 2.000.000,00

PRIOR4: Investeringsproject 4 (Assestraat en Gemeenteplaats)
2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 4.309.036,18 0,00 4.309.036,18

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 4.309.036,18 0,00 4.309.036,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 4.309.036,18 0,00 4.309.036,18

a. Terreinen en gebouwen 4.309.036,18 4.309.036,18

PRIORITAIR: Investeringsproject 1 (zwembad)
2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 2.502.989,74 0,00 2.502.989,74

D. Toegestane investeringssubsidies 2.502.989,74 2.502.989,74
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2021-2025

Journaalnummers: 248717

Gemeente en OCMW (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: Luc Schroyens

Financieel directeur: Ellen Moonen

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

-37.439,18 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00

2. Aflossingen -37.439,18 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00

Totaal financiële schulden -37.439,18 -39.685,53 -42.066,66 -44.590,66 -47.266,13 0,00
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