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Voorwoord  
 

Wij leven in een wereld die in volle evolutie is. Als lokaal bestuur moeten we er mee voor zorgen de 
noden van onze bevolking te ledigen in dit waanzinnige tempo dat ons wordt opgelegd door de sterke 
evolutie in alle facetten van het samenleven. Zaken die we dikwijls zelf niet in de hand hebben, maar waar 
de bevolking wel een voorbeeldfunctie van onze gemeente verwacht. 

In het tekstueel gedeelte van haar meerjarenplan schrijft onze gemeente aan een ambitieus en een zo 
realistisch mogelijk financieel plan voor de toekomst onder de noemer: ‘SAMEN VOORUIT!’ 

Samen met u als inwoner, met de verkozenen, met de adviesraden en met al het personeel willen we de 
volgende zes jaar werken om Wijnegem verder te laten groeien tot een gemeente met een eigen 
identiteit en leefbaarheid in een stadgewest waar de bevolking nog steeds groeit. Het blijft een uitdaging 
om in de drukker wordende regio onze gemeente tot een woonkorrel te ontwikkelen waar de rust en 
eigenheid zoveel mogelijk behouden blijven. 

Daarnaast zijn we als organisatie volop in transitie, waarbij we stilaan groeien naar een aangepaste 
organisatie om de uitdagingen die op ons afkomen aan te pakken. En dan bedoelen we niet alleen de 
gekende uitdagingen die er vandaag zijn, maar ook de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om de 
toekomstige uitdagingen waar te maken. 

Hier komt dan de vraag over de fusies. We geloven sterk in het samenwerken met andere gemeenten en 
organisaties om de moeilijke uitdagingen aan te pakken. We volgen de onderrichtingen over een 
eventuele verplichte fusie wel op, maar verkiezen thans een samenwerking met andere instanties, boven 
een vrijwillige fusie. Samenwerking geeft namelijk de keuze om afhankelijk van het onderwerp de 
geschikte samenwerkingsverbanden na te streven en zo de beste resultaten aan onze bevolking aan te 
bieden. 

Door het meerjarenplan telkens de legislatuur met één jaar te laten overschrijden: 2014-2019 en 2020-
2025, wil de decreetgever beogen dat besturen over de meest recente en juiste cijfers kunnen 
beschikken. Omdat we als bestuur een gezond financieel beleid vooropstellen, gebeurt de financiële 
toetsing slechts bij de definitieve opmaak van het meerjarenplan. Het resultaat hiervan vinden jullie terug 
in dit document.   
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Inleiding 
 
De voorbije legislaturen heeft Wijnegem enorm geïnvesteerd in gebouwen en infrastructuur. Heel wat 
gebouwen werden gebouwd of vernieuwd volgens de meest recente normen en de weginfrastructuur 
werd aangepast aan de geldende mobiliteitsvereisten. Deze ingeslagen weg willen we zeker voortzetten 
in deze legislatuur. Dit alles is trouwens zeer zichtbaar voor onze bevolking en bezoekers. 

Vorige legislatuur werden we geconfronteerd met het begrip ‘lokaal bestuur’ – het samengaan van 
gemeente- en OCMW-bestuur. We hebben ons verschillende jaren voorbereid om de overgang vlot te 
laten verlopen, maar ook om een nieuwe eigentijdse organisatie op punt te zetten.  
Het nieuwe decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 zet sterk in op een geïntegreerd lokaal sociaal 
beleid. Al van bij de aanvang van het samengaan van gemeente en OCMW ging er aandacht naar het 
voeren van een geïntegreerd sociaal beleid, sterk sociaal gericht en met het sociale aspect als rode draad 
verweven in de diensten. Hierbij maken we de dienstverlening drempelverlagend en toegankelijker, zodat 
iedereen het lokaal bestuur binnenstapt zonder schroom, zonder een stempel te krijgen.  
Deze legislatuur wordt de organisatie dan ook uitgerold. Een organisatie die ons klaar maakt om het 
hoofd te bieden aan de verschillende uitdagingen die op ons afkomen in de volgende jaren. Parallel 
werken we aan een nieuw dienstverleningsconcept welk ten goede zal komen aan onze inwoners. Dit 
alles is misschien niet direct even zichtbaar als asfalt of bakstenen, maar ook noodzakelijk om de 
uitdagingen van deze tijd aan te gaan. 
 
Die uitdagingen willen we SAMEN aangaan, samen met de inwoners willen we een beleid uitstippelen. We 
willen een navigatiesysteem uitwerken waar inwoners zich in kunnen vinden. De burger is mondiger 
geworden en participatie is dan ook noodzakelijk om tot een gedragen beleid te komen. Met de enkele 
honderden bezoekers tijdens de Trefdag op 16 maart 2019 en de verwerking van de resultaten van de 
enquête ‘Wijnegem Spreekt’, werd het startschot alvast gegeven. Maar niet alleen bij dergelijke grote 
gebeurtenissen, ook bij kleinere investeringen zullen we burgers betrekken en binnen het aangereikte 
kader rekening houden met hun inbreng. We willen de burgerparticipatie dan ook tot een rode draad 
maken in dit plan. 

Tot slot willen we extra aandacht hebben voor fusies. We zullen ons hierin voorbereiden, maar zolang er 
een vrije keuze blijft, verkiezen we toch in te zetten op samenwerken. SAMEN werken via verbanden die 
wij het best achten rond dat onderwerp. Dit is ook al duidelijk in onze huidige werking.  
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Missie en visie 
 
Deze legislatuur is de eerste waarbij het gemeente- en het OCMW-bestuur er echt samen voor gaan als 
één lokaal bestuur. Tijdens de voorbereidingen werd veel tijd besteed aan het actualiseren van onze 
missie en visie. 

1. MISSIE 
 

Het lokaal bestuur zorgt samen met de inwoners voor een warme samenleving met aandacht voor 
iedereen. De organisatie straalt toegankelijkheid, kwaliteit, respect, innovatie en openheid uit. We 
streven naar een sociaal, duurzaam en financieel evenwicht. 

2. VISIE 
 

We schetsen een toekomstbeeld vanuit 5 perspectieven: 

Perspectief burgers 

Burgers voelen zich welkom en ervaren een snelle en efficiënte dienst- en hulpverlening. De 
burgers ervaren een grote deskundigheid. 

Perspectief MAT en leidinggevenden 

Het MAT (managementteam) en de leidinggevenden (M&L) hebben samen één missie uitgewerkt. 
Deze missie is vertaald in het beleidsplan, waarin het sociale geen hoofdstuk is, maar de rode 
draad vormt doorheen alle doelstellingen. Het MAT straalt visie, samenwerking en 
samenhorigheid uit. Ze zijn een sterk aanspreekpunt voor iedereen, medewerkers en politiek. 

Het MAT en de politiek verantwoordelijken overleggen regelmatig over het beleid en de 
uitvoering ervan. M&L staan in voor een goede beleidsvoorbereiding ter voorbereiding van een 
politieke beslissing. 

Perspectief medewerkers 

Een goede dienstverlening bieden aan de burgers van Wijnegem is de betrachting van elke 
medewerker. Ze halen voldoening uit hun job vanuit een professionele zekerheid en een duidelijk 
takenpakket. Medewerkers hebben een grote werkzekerheid, krijgen ruimte om zich 
professioneel te ontwikkelen, vertonen zelfvertrouwen. Medewerkers wisselen kennis en 
expertise uit tussen de diensten. 



Goede dienstverlening aan de burger is het doel van de medewerkers. Ze dragen zorg voor elkaar 
en voor de organisatie. 

Perspectief politiek verantwoordelijken 

Het politiek apparaat staat voor eenheid van politiek, vanuit één verhaal voor Wijnegem, één 
missie-visie en één budget voor de gehele organisatie. De politiek stuurt op hoofdzaken en werkt 
het beleid uit, gesteund door het leidinggevende kader. De politiek verantwoordelijken zetten in 
op kwalitatieve dienstverlening, zijn goed geïnformeerd en geïnteresseerd. Zij zorgen mee voor 
een sfeer van openheid en begrip tussen hen onderling en tussen politiek en administratie. 

Perspectief externe partners 

Samenwerkingspartners en leveranciers voelen zich welkom bij het lokaal bestuur Wijnegem. Zij 
ervaren een grote deskundigheid. 

 

3. WAARDEN 

BETROKKEN 
We zijn geïnteresseerd in alle burgers. Medewerkers hebben een hart voor wat er reilt en zeilt in 
Wijnegem en doen inspanningen om van Wijnegem een warme gemeente te maken voor alle 
burgers. 

TOEGANKELIJK 
De dienst- en hulpverlening van Wijnegem is toegankelijk voor iedereen. Burgers, bedrijven, 
bezoekers, iedereen kan er terecht, iedereen wordt er gepast geholpen. Het bestuur heeft oog 
voor een dienstverlening die bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, bruikbaar en betaalbaar is. 

OPEN en RESPECTVOL 
In het lokaal bestuur Wijnegem gaan medewerkers open en respectvol om met de burger en met 
elkaar. Ze kunnen zich verplaatsen in de schoenen van anderen en gaan constructief met 
verschillende meningen en visies om. 

DUURZAAM 
Het lokaal bestuur Wijnegem werkt met de toekomst voor ogen en houdt bij beslissingen 
rekening met de impact ervan op lange termijn, op milieu en op financiën zodat het bestuur kan 
bijdragen aan een duurzame wereld. 

KWALITEIT en INNOVATIE 
Het lokaal bestuur investeert in kwaliteitsvolle dienstverlening door deze steeds te verbeteren en 
te innoveren waar mogelijk. 
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 
Dit zijn de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) die 
de Verenigde Naties willen realiseren tegen 2030: 

  

Deze agenda 2030 van de Verenigde Naties zorgt ervoor dat er een helder toekomstperspectief wordt 
uitgetekend om de samenhang van de inspanningen voor sociale, economische en ecologische 
duurzaamheid te benadrukken.  

De SDG’s omvatten alle grote uitdagingen van vandaag. De vraagstukken waarop de SDG’s een antwoord 
bieden zijn complex en vereisen een multidisciplinaire, integrale aanpak. Met de SDG’s als raamwerk van 
het bestuursakkoord, voorkomt men verkokering en zet men in op een transversaal en coherent lokaal 
beleid. Via de SDG’s zorgt men voor een gecoördineerde aanpak van globale uitdagingen met een lokale 
impact.  

De SDG’s vormen als het ware een moreel kompas voor een langetermijnvisie met 2030 als horizon. De 
komende twee legislaturen zijn cruciaal om deze doelstellingen te behalen. Inspraak en samenwerking 
staan centraal bij de SDG’s.  

Het doel is om samen met de inwoners initiatieven te nemen om de gemeente duurzamer te maken. 
Verschillende actieplannen en acties worden dan ook gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. 

 

 

 



Samenstelling van het meerjarenplan 
 
BBC 2020 kent nog slechts 3 beleidsrapporten: het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan 
en de jaarrekening. Het budget vormt geen apart beleidsrapport meer en ook de beleidsrapporten zien er 
vanaf 2020 anders uit, eenvoudiger en meer op elkaar afgestemd. 

De opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 kent verschillende invalshoeken. Een eerste invalshoek is 
de verplichte BBC-regelgeving die vertrekt vanuit de informatienoden van de raadsleden, met daarnaast 
als tweede invalshoek een goede organisatiebeheersing die eerder richtinggevend is van aard.  

Het meerjarenplan bestaat verplicht uit drie onderdelen: 
- een strategische nota, 
- een financiële nota,  
- een toelichting (met een verwijzing naar bijhorende documentatie).  

 
Het meerjarenplan is een strategische document dat in de eerste plaats een beleidsbepalende functie 
heeft. Daarom legt de strategische nota de focus niet langer alleen op de prioritaire beleidsdoelstellingen, 
maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de 
prioritaire doelstellingen. Dat zijn de beleidsdoelstellingen waarin prioritaire acties of prioritaire 
actieplannen kaderen en waarover meer in detail gerapporteerd wordt via de beleidsrapporten. 
Daarnaast moet elk bestuur ook aangeven wat de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zijn en waar de 
raadsleden een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en 
de bijbehorende ontvangsten en uitgaven kunnen terugvinden.  

Via de acties of actieplannen worden de bijbehorende beleidsdoelstellingen concreter ingevuld en 
vervolgens ook financieel vertaald in de financiële nota. Deze nota is de financiële vertaling van de 
beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. 
De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen: 

- het financiële doelstellingenplan (schema M1); 
- de staat van het financieel evenwicht (schema M2); 
- het overzicht van de kredieten (schema M3). 

Van de acties of actieplannen die niet prioritair zijn, worden de financiële consequenties gebundeld 
getoond, net als van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen. 
Verder kunnen er ook nog verrichtingen zijn die een bestuur niet in beleidsdoelstellingen vertaalt.  

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer. 
Hieruit blijkt dat besturen niet verplicht zijn om al hun verrichtingen in beleidsdoelstellingen op te nemen. 
De staat van het financieel evenwicht geeft weer of het bestuur het vooropgestelde beleid zal kunnen 
uitvoeren zonder de financiën op lange termijn in gevaar te brengen. De staat bevat per jaar de raming 
van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge. 
Het overzicht van de kredieten die vroeger in het budget waren opgenomen, wordt nu vastgesteld via de 
financiële nota van het meerjarenplan. Het bevat de kredieten voor gemeente en OCMW, elk afzonderlijk. 
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De toelichting bij het meerjarenplan bevat alle bijkomende informatie die de raadsleden nodig hebben 
om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie: 

- voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens 
  de functionele indeling die is opgenomen in schema T1; 
- voor elk jaar van het meerjarenplan het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens 
   de economische indeling die is opgenomen in schema T2; 
- de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een 
   prioritair actieplan (schema T3); 
- het overzicht van de financiële schulden (schema T4); 
- het overzicht van de financiële risico’s; 
- een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur heeft gehanteerd voor de 
   opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen; 
- een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is; 
- alle andere relevantie informatie. 

 
Bij het ontwerp van het meerjarenplan hoort ook documentatie. De bijhorende documentatie bij het 
meerjarenplan bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, 
zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken. De documentatie geeft 
bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het ontwerp van meerjarenplan 
en draagt ertoe bij dat beter tegemoet gekomen wordt aan de informatiebehoeften van de raadsleden.  
Het gaat minstens om volgende achtergrondinformatie: 

- de omgevingsanalyse; 
- een totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met 

de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en 
uitgaven; 

- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar); 
- een overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken; 
- een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke 

verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten; 
- een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan; 
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft; 
- alle andere relevante informatie. 

 

  



Strategische nota  
 
De strategische nota beschrijft de beleidsdoelstellingen voor het intern en extern te voeren beleid. Ze 
focust op de prioritaire acties of actieplannen en de beleidsdoelstellingen waartoe ze bijdragen. 

 
We kozen voor volgende prioritaire actieplannen en beleidsdoestellingen waaraan we de komende 
legislatuur prioritair aandacht willen geven binnen onze gemeente, steeds met een goed evenwicht en 
onze eigen identiteit: 
 

1. prioritaire beleidsdoelstelling ‘een duurzame, kind- en seniorvriendelijke mobiliteit’ met als 
prioritair actieplan ‘duurzame mobiliteit met speciale aandacht voor woonwijken’ 
 

2. prioritaire beleidsdoelstelling ‘ontmoeten in de openbare ruimte’ met als prioritair actieplan 
‘speel- en sportsite De Leeuw, een nieuwe ontmoetingsplek’ 
 

3. prioritaire beleidsdoelstelling ‘verantwoorde consumptie, productie en klimaatengagement’ met 
als prioritair actieplan ‘uitvoeren van de burgemeestersconvenant 2030’ 
 

4. prioritaire beleidsdoelstelling ‘omslag naar een digitale organisatie’ met als prioritair actieplan 
‘investeren en implementeren van software om de digitale omslag te realiseren’  
 

5. prioritaire beleidsdoelstelling ‘rapportering over een efficiënt financieel beheer’ met als prioritair 
actieplan ‘efficiënt financieel beheer’ 

 

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen van 
ontvangsten en uitgaven, is terug te vinden in bijlage 5. 
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1. STRATEGISCHE BELEIDSDOELSTELLING: EEN DUURZAAM EN 
LEEFBAAR WIJNEGEM 

 

We gaan voor een duurzaam en leefbaar Wijnegem waarbij we inzetten op duurzame en kind- 
en seniorvriendelijke mobiliteit, een ondernemingsvriendelijk klimaat, kwalitatief wonen, 
verantwoorde consumptie en productie, en ontmoeten in de openbare ruimte. Al deze zaken 
willen we verankeren in het beleid rond de ruimtelijke ordening in Wijnegem waarbij er ruimte 
is voor investeringen in openbare, groene ruimte en infrastructuur om dit te realiseren. Als 
lokaal bestuur Wijnegem hebben we een voorbeeldfunctie en gaan we voor een duidelijk 
klimaatengagement. 
 

1.1 Prioritaire beleidsdoelstelling: een duurzame en kind- en 
seniorvriendelijke mobiliteit                               

 

      
 

Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: duurzame mobiliteit met speciale aandacht voor woonwijken; 
- actieplan: kind- en seniorvriendelijke mobiliteit; 
- actieplan: verkeersveiligheid verhogen en werken aan een verkeersveilige 

schoolomgeving; 
- actieplan: uitvoeren van het parkeerbeleid. 

 
Hierbij wordt het ‘actieplan duurzame mobiliteit met speciale aandacht voor woonwijken’ als 
prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

Mobiliteit en leefbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verkeersveiligheid en 
verkeersdrukte brengen leefbaarheidsvraagstukken met zich mee. Iedere Wijnegemse inwoner 
heeft recht op een verkeersveilige en gezonde woonkern. We willen daarom een totaalaanpak 
rond mobiliteit en stellen een plan op met enkele concrete maatregelen. In dat plan zijn 
duurzame mobiliteit, kind- en seniorvriendelijke mobiliteit en verhogen van de verkeersveiligheid 
onze uitgangspunten. 

 

 

 



Actieplan 2020/101-01: duurzame mobiliteit met speciale aandacht voor woonwijken 

Wijnegem is met zijn beperkte oppervlakte van 7 km² ideaal van grootte om een versnelde omslag 
te maken naar meer verplaatsingen te voet of met de fiets.  

Het kernidee is dat we er naar streven dat verplaatsingen binnen Wijnegem zo veel mogelijk 
gebeuren te voet of per fiets.  

Daarnaast zetten we in op intermodale vervoersalternatieven als antwoord op de veranderende 
mobiliteit. In een intermodale verplaatsing wordt van meer dan één type vervoermiddel gebruik 
gemaakt, bijvoorbeeld met de fiets of de auto naar het station rijden. Park and Ride, Kiss and 
Ride, maar ook met de vouwfiets op de trein, zijn intermodale concepten.  

De brug in het centrum van de gemeente moet verhoogd worden. Er was reeds algemene 
consensus over alle Wijnegemse partijgrenzen heen over de westelijke variant van de brug in 
combinatie met een fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex.  

De straten, die gevoelig zijn voor de dominante verkeerstromen van én naar de nieuwe brug, 
krijgen vanuit de gemeente extra zorg én gerichte acties, zodat het autoluwe karakter van deze 
woonstraten maximaal gewaarborgd wordt.  

Een belangrijke samenwerking om dit te realiseren, is de vervoerregio Antwerpen. Binnen deze 
samenwerking wordt de visienota, die werd goedgekeurd op 27.06.2018 door de 
vervoerregioraad, verder uitgewerkt.  

De vervoerregio Antwerpen wordt met stevige uitdagingen geconfronteerd op gebied van 
mobiliteit. Door het snelgroeiende auto- en vrachtverkeer en de grote afhankelijkheid van de auto 
loopt het wegennet structureel vast. Daardoor wijkt het verkeer uit naar het onderliggende 
wegennet en dat zorgt voor onveiligheid en hinder. Ook de kwaliteit van het openbaar vervoer 
voldoet niet, mede omdat zij vast lopen in het verkeer. De fiets is vaak onvoldoende veilig en 
uitnodigend. De mobiliteitssituatie bedreigt de grote ruimtelijke-economische mogelijkheden van 
onze regio. Ook de gezondheid en de leefbaarheid van de regio staan onder druk.  

Daarom hebben alle partijen besloten om een Routeplan 2030 op te stellen waarin de gewenste 
koersverandering wordt vastgelegd. Ook onze gemeente neemt hieraan deel. In de visienota zijn 
de doelen vastgelegd en vertaald in een tiental ambities: 
1. integrale aanpak voor een andere mentaliteit 
2. versterking van dorps- en stadskernen 
3. reisbeleving van deur tot deur bevorderen 
4. van bezit naar gebruik 
5. A-net: snel en betrouwbaar reizen binnen de vervoerregio 
6. een fietsnetwerk van hoge kwaliteit 
7. regionale parkeerstrategie, lokaal beleid 
8. doorstroming en aansluiting op hoofdwegen 
9. logistieke hoofdstructuur multimodaal versterken 
10. dynamisch verkeersmanagement voor optimale benutting. 
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We plannen om in dit kader de woonwijken zoveel mogelijk te ontlasten van het doorgaand 
verkeer. Voor grote delen van Wijnegem kan gebruik worden gemaakt van de Houtlaan, de 
omleidingsweg rond onze gemeente. Voor de straten in de dorpskern waar hiervan geen gebruik 
kan worden gemaakt, wordt de toegelaten snelheid afgedwongen door een aantal ingrepen en 
snelheidsremmers. Via de Vervoerregio wordt bepleit om gezamenlijk acties te ondernemen 
zodat de woonwijken gespaard worden van sluipverkeer. De toekomstige plaatsing van ANPR-
camera’s biedt eveneens de mogelijkheid om de verkeersregels af te dwingen, naast een 
mogelijke controle op niet-bestemmingsverkeer. 

Exploitatie 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Saldo -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

Investeringen 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 170.000 50.000 0 0 0 0 
Uitgaven 500.000 725.000 825.000 650.000 400.000 50.000 
Saldo -330.000 -675.000 -825.000 -650.000 -400.000 -50.000 

Financiering 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 
Saldo 0 0 0 0 0 0 

 

 

Actieplan 2020/101-2 : kind- en seniorvriendelijke mobiliteit 

In 2017 nam gemeente Wijnegem deel aan het project “GeWOONtebreker”. De focus van dit 
project lag op het transformeren van de bestaande woonomgeving naar aantrekkelijke, 
kindvriendelijke publieke ruimte. Eén van de aanbevelingen was om bij herinrichting van de 
openbare ruimte rekening te houden met kindvriendelijkheid.  

Kinderen en jongeren zijn vaak de meest kwetsbare actor in het verkeer. De groeiende groep 
ouderen en andere mobiliteitsarme doelgroepen hebben ook baat bij een kindvriendelijke 
omgeving. Op die manier kunnen ook zij zich autonoom, veilig, vlot en comfortabel blijven 
verplaatsen op het openbaar domein. Het bestrijden van mobiliteitsarmoede is tegelijkertijd het 
bestrijden van sociale uitsluiting en het faciliteren van deelname aan het maatschappelijk leven.  

Ook bij de herinrichting van straten en openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden. Bij de 
herinrichting van woonstraten is er aandacht voor het ontharden en vergroenen, trage en veilige 
straten en kind- en seniorvriendelijke straten waardoor deze straten aanzetten tot ontmoeting. 

Kind- en seniorvriendelijke mobiliteit overstijgt de belangen van het kind en de senior. Het doel is 
om verkeer op een meer efficiënte, verkeersveilige en duurzame manier te organiseren. Dit komt 
iedereen ten goede.  



Actieplan 2020/101-04: verkeersveiligheid verhogen en werken aan een verkeersveilige 
schoolomgeving 

Binnen kind- en seniorvriendelijke mobiliteit is verkeersveiligheid een prioriteit. We zetten in op 
een brede mentaliteitswijziging rond de veiligheid van buurtbewoners, voetgangers en fietsers. 
We doen dit door haalbare acties stap voor stap uit te voeren, door sensibiliseringsacties en het 
aanmoedigen van initiatieven die de leefbaarheid én vlotte mobiliteit in de eigen buurt verhogen. 
Ook de omgeving van de nieuwe school wordt in deze planning mee opgenomen. 

 

Actieplan 2020/101-03: uitvoeren van het parkeerbeleid 

Het bestuur is zich bewust van de steeds groter wordende parkeerdrukte. De huidige 
parkeernorm van de beleidslijn toetsen we af aan de maatschappelijke realiteit. Het uitgangspunt 
is dat er met de bestaande parkeerplaatsen wordt gewerkt en dat er geen bijkomende 
parkeerplaatsen komen binnen de bebouwde kom. Het huidige systeem van kort parkeren zal 
geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd. Er wordt gewerkt aan een duurzaam 
parkeerbeleid om de parkeerdruk beheersbaar te houden.  
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1.2 Prioritaire beleidsdoelstelling: ontmoeten in de openbare 
ruimte 

            

   
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: behoud van de groene ruimte; 
- actieplan: speel- en sportsite De Leeuw, een nieuwe ontmoetingsplek; 
- actieplan: tuin van ‘t Gasthuis als ontmoetingsplek; 
- actieplan: ontmoeten op buurtpleintjes. 

 
Hierbij wordt het ‘actieplan speel- en sportsite De Leeuw, een nieuwe ontmoetingsplek’ als 
prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

Actieplan 202/104-01: behoud van de groene ruimte 

Als randgemeente van Antwerpen groeit Wijnegem gestaag. Als tegengewicht voor deze 
verdichting is het belangrijk om het beschikbaar groen in de dorpskern zoveel mogelijk 
toegankelijk te maken voor de burgers.  

De bestaande groene en openbare ruimte wordt waar mogelijk behouden. Zo zal de Fortvlakte 
beter beschermd worden en wordt er onderzocht hoe deze kan aansluiten bij andere 
groengebieden. 

Bij nieuwe ontwikkelingen zorgen we ervoor dat de bebouwing in een doorwaadbare groene zone 
wordt opgericht. Het project Annonciaden is hiervan een reeds gerealiseerd voorbeeld. 

Zo zal er bij de ontwikkeling van de site van De Werve Hoef ruimte voorzien worden voor 
volkstuintjes, een gemeenschappelijk park en stadslandbouw. 

Door de verdichting staat de bouwhoogte per zone onder druk. Daarom dringt een actualisering 
van de stedenbouwkundige beleidslijn zich op. Om dit leefbaar te houden, kunnen enkel langs 
invalswegen gezinswoningen vervangen worden door appartementen, meergezinswoningen 
kunnen worden toegepast als er openbaar groen kan behouden of gecreëerd worden. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het masterplan woonuitbreidingsgebied 
Ertbrugge streven naar een maximaal behoud van open en groene ruimtes en het creëren van 
trage wegen. 

In de groene en openbare ruimte is er ruimte voor aantrekkelijke ontmoetingsplekken die 
inwoners met elkaar kan verbinden. Steeds meer nieuwe inwoners vinden de weg naar ons dorp. 



Wijnegem heeft meer dan ooit nood aan verbinding tussen haar inwoners. Ontmoetingsplekken 
stimuleren inwoners om elkaar te ontmoeten.  

Concreet werken we aan volgende ontmoetingsplekken: sport- en speelsite De Leeuw, in en rond 
’t Gasthuis, het park en de verschillende buurten en buurtpleintjes.  

Een andere belangrijke ontmoetingsplek is het park, het Wijnegemhof. Er werd een ambitieus 
landschapsbeheersplan goedgekeurd. Het landschapsbeheersplan wordt verder uitgewerkt en 
uitgevoerd de volgende jaren. 

 

Actieplan 2020/104-03: speel- en sportsite De Leeuw, een nieuwe ontmoetingsplek 

Met de aankoop van domein De Leeuw is het lokaal bestuur in de mogelijkheid om de enige zone 
voor dagrecreatie in onze gemeente te optimaliseren. Door de sluiting van het zwembad, uiterlijk 
in december 2022, ontstaat er een mooie opportuniteit om de zwemaccommodatie en domein De 
Leeuw verder te ontwikkelen tot dé sport- en speelsite van de gemeente.  

In overleg met jeugd- en sportverenigingen wordt een masterplan opgesteld voor het domein 
waarin ruimte is voor jeugdlokalen, een multisport- en skateterrein, een avontuurlijke speeltuin, 
een looppiste, een degelijke parking voor het sportcentrum,… 

Exploitatie 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 0 0 0 10.000 10.000 10.000 
Saldo 0 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 

Investeringen 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 475.000 575.000 1.000.000 100.000 250.000 400.000 
Saldo -475.000 -575.000 -1.000.000 -100.000 -250.000 -400.000 

Financiering 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 
Saldo 0 0 0 0 0 0 

 

 

Actieplan 2020/104-04: tuin van ’t Gasthuis als ontmoetingsplek 

‘t Gasthuis is één van de belangrijkste ontmoetingsplekken in Wijnegem. Na het realiseren van de 
verbouwingswerken aan de binnenzijde van het gebouw pakken we de buitenzijde aan.  

Zowel de voortuin als achteringang zullen een make-over krijgen waarbij ontmoeting centraal zal 
staan. Het voormalige recyclagepark zal daarbij aansluitend een nieuwe invulling krijgen.  
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Gezien het recyclagepark gesloten is maar momenteel nog dienst doet als opslagruimte staat dit 
de omvorming tot een tuin in de weg. Daarom wordt er geïnvesteerd in extra infrastructuur voor 
de dienst werken en groen. Hierdoor kan van het oude recyclagepark een nieuwe 
ontmoetingsplaats in het groen gemaakt worden. 

 

Actieplan 2020/104-02: ontmoeten op buurtpleintjes 

Tot slot wordt er ook ingezet op ontmoeting in de woonomgeving. Zo worden de speelpleintjes 
die worden vernieuwd, omgevormd tot ontmoetingspleintjes voor jong en oud. Ook speelstraten 
in vakantieperiodes en evenementen zoals Wijnegem Autoluw dragen bij tot ontmoeting in de 
woonomgeving. Om de leefbaarheid in de buurt te verhogen of duurzame acties te stimuleren, 
wordt er een beperkt burgerbudget voorzien rond duurzaamheid. 

Naast de concrete plannen rond bestaande ontmoetingsplekken zal bij het ontwikkelen van 
nieuwe sites ontmoeting een belangrijke factor zijn. Nieuwe bouwprojecten zullen enkel 
toegestaan worden mits moderne stedenbouwkundige principes en groene doorwaadbaarheid, 
waarbij extra openbare ruimte en ruimte voor ontmoeting gecreëerd wordt. De ontwikkeling van 
de huidige schoolsite, na de bouw van de nieuwe school, kan een voorbeeld zijn van een te 
ontwikkelen site waarbij ontmoeting centraal staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Prioritaire beleidsdoelstelling: verantwoorde consumptie, 
productie en klimaatengagement 

  

     
    

  
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: uitvoeren van de burgemeestersconvenant 2030; 
- actieplan: verantwoorde consumptie; 
- actieplan: duurzaam afvalbeleid en strijd tegen zwerfvuil en sluikstort; 
- actieplan: bewust omgaan met de waterhuishouding en biodiversiteit. 

 
Hierbij wordt het ‘actieplan uitvoeren van de burgemeestersconvenant 2030’ als prioritair 
actieplan naar voor geschoven. 
 

Actieplan 2020/105-03: uitvoeren van de burgemeestersconvenant 2030 

Het lokaal bestuur heeft hier een voorbeeldfunctie. In mei 2015 ondertekende gemeente 
Wijnegem via de intercommunale IGEAN de burgemeestersconvenant, een initiatief van de 
Europese Commissie gericht op lokale overheden. De campagne richt zich op het verlagen van de 
CO2-uitstoot. Het doel is om de nieuwe burgemeestersconvenant te realiseren om zo in Wijnegem 
een CO2-reductie van 40% tegen 2030 te realiseren. Volgende principes worden gevolgd: 

- voorzieningen van hernieuwbare energie helpen uitbouwen; 
- woningen en gebouwen worden meer en meer energiecentrales; 
- mobiliteit gaat richting (elektrische) intermultimodaliteit; 
- groene ruimte blijft behouden. 

 
De laatste twee items werden reeds behandeld in de beleidsdoelstelling ‘een duurzame, kind- en 
seniorvriendelijke mobiliteit’. 

Daarnaast ligt de focus op sensibiliseren en aanmoedigen van burgers en bedrijven om ook hun 
CO2-uitstoot te verlagen. 

Exploitatie 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 141.984 141.984 116.222 116.222 116.222 94.757 
Uitgaven 5.899 5.899 5.899 5.899 5.899 5.899 
Saldo 136.085 136.085 110.323 110.323 110.323 88.858 

Investeringen 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 540.000 0 50.000 0 50.000 0 
Saldo -540.000 0 -50.000 0 -50.000 0 

Financiering 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 
Saldo 0 0 0 0 0 0 

 

Actieplan 2020/105-04: verantwoorde consumptie 

Naast de ondertekening van de burgemeestersconvenant kan het lokaal bestuur ook het 
voorbeeld geven door de eigen consumptie en productie grondig te herbekijken. 

Zo ondersteunt het bestuur de korte keten door waar mogelijk lokaal te kopen en landbouw op 
de site van de Werve Hoef mogelijk te maken. 

Er wordt ingezet op een doorgedreven en organisatiebreed duurzaam aankoopbeleid met o.a. 
schone werkkledij, fairtrade producten en ecologische onderhoudsproducten. 

 

Actieplan 2020/105-02: duurzaam afvalbeleid en strijd tegen zwerfvuil en sluikstort 

Er wordt ingezet op een duurzaam afvalbeleid volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. De 
overstap naar een gedifferentieerd tarief van ophalen van het restafval wordt hierin opgenomen. 
Er zal naar analogie met de ophaling van de GFT-container worden overgestapt naar een diftar 
containersysteem voor restafval. 

Verder blijft de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort een prioriteit. Zo wordt er ingezet op een snelle 
aanpak en een ontradend effect door het eventueel inzetten van GAS-boetes via de aanwerving 
van een gemeenschapswacht-vaststeller en het gebruik van een mobiele camera.  

 

Actieplan 2020/105-01: bewust omgaan met de waterhuishouding en biodiversiteit 

Het doorsijpelen van regenwater is cruciaal voor de bodem- én grondwaterkwaliteit in Wijnegem. 
Ook absorbeert een natuurlijke ondergrond beter de warmte waardoor deze een belangrijke 
factor is in het adaptatiebeleid rond klimaat. We zetten daarom in op ontharding in Wijnegem en 
klimaatadaptieve maatregelen. 

Ook op het vlak van biodiversiteit heeft het bestuur een voorbeeldfunctie. Als antwoord op het 
klimaatvraagstuk is biodiversiteit een item waar het lokaal bestuur mee aan kan werken. Zo wordt 
er ingezet op o.a. bloemenweides, zwerfkattenbeleid, bijenhotels, … 

 

 

 



1.4 Beleidsdoelstelling: een ondernemingsvriendelijk klimaat  
 

   
 
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: inzetten op samenwerking met ondernemers; 
- actieplan: strategisch plan en visie op een levendige kern. 

 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 

 

 

Actieplan 2020/102-01: inzetten op samenwerking met ondernemers 

Onze gemeente beschikt over een aantal grote bedrijvenzones. Het bestuur wil een beleid 
ontwikkelen waarbij we bedrijven faciliteren.  

Daarnaast hebben de alledaagse beslommeringen ook hun plaats. Hiervoor wordt beroep gedaan 
op de bedrijvenvereniging en de Raad voor Lokale Economie en vaste gesprekspartners bij grote 
dossiers in de gemeente. Er zal gefocust worden op het tijdig betrekken van ondernemers bij 
grote werken. De nieuwsbrief “ondernemen” is de basis om te communiceren met de 
Wijnegemse bedrijven en middenstanders. 

 

Actieplan 2020/102-02: strategisch plan en visie op een levendige kern 

Het bestuur bouwt verder aan een ondernemersvriendelijk klimaat, waarbij een basis om 
bedrijvigheid in de kern aan te trekken, wordt gecreëerd. Bedrijvigheid zorgt er immers voor dat 
er plaats is voor ontmoeting. Er wordt een commercieel strategisch plan uitgetekend voor de kern 
waarbij o.m. leegstand wordt bestreden, nieuwe bedrijven worden gestimuleerd met o.a. een 
starterspremie. 
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1.5 Beleidsdoelstelling: kwalitatief wonen en veiligheid 
 

    
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: inzetten op veiligheid en preventie; 
- actieplan: de woonkwaliteit bewaken; 
- actieplan: streven naar betaalbaar wonen. 

 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

 

Actieplan 2020/103-02: inzetten op veiligheid en preventie 

Veiligheid is een basisrecht, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de politie. Een 
gemeenschapswacht-vaststeller vult de taken aan. Hij informeert, sensibiliseert, controleert en 
doet aan handhaving waar nodig. Lokale initiatieven maken het verhaal compleet. 

Als randgemeente van Antwerpen wordt Wijnegem geconfronteerd met de aspecten van de 
grootstad (o.a. drugs, telefoonwinkels,…). Dit vraagt extra aandacht en alertheid voor mogelijke 
wijzigingen van het grootstedelijk beleid in Antwerpen. 

Er wordt onderzocht of ANPR-camera’s plaatsen aan alle toegangswegen een betaalbare 
mogelijkheid is. 

Kleine burenproblemen moeten zo snel mogelijk opgelost worden. Dit kan door beroep te doen 
op het project burenbemiddeling met een aantal opgeleide vrijwilligers onder leiding van de 
deskundige preventie en veiligheid. 

Tot slot wordt er ook ingezet op het adviseren en ondersteunen van inwoners en verenigingen 
over o.a. plaatsen van camerabewaking en alarmen, aansluiten bij het BIN-netwerk, 
brandpreventie, … 

 

Actieplan 2020/103-01: de woonkwaliteit bewaken 

Kwalitatief wonen richt zich op twee zaken. Enerzijds is er het beleid rond ruimtelijke ordening dat 
een hefboom kan zijn tot kwalitatief en leefbaar wonen in straten en buurten. Anderzijds is er ook 
het sociaal aspect waarbij het dan gaat over betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. 



De Wijnegemse beleidslijn ruimtelijke ordening zal een update krijgen waarbij de beleidslijn o.m. 
zal zijn dat enkel ééngezinswoningen langs invalswegen vervangen kunnen worden door 
appartementen, anderen niet, en waarin o.a. de bouwhoogte per zone zal geactualiseerd worden. 

Verder worden alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld projecten rond cohousing 
ondersteund.  

 

Actieplan 2020/103-03: streven naar betaalbaar wonen 

We willen betaalbaar wonen in Wijnegem mogelijk maken door leegstand tot een minimum te 
beperken. Dit doen we door de leegstand in kaart te brengen en de eigenaars te activeren om de 
woning te bewonen en door acties naar eigenaars van onbebouwde percelen. Daarnaast wordt er 
actief ingezet op woningkwaliteitscontroles om zo woonkwaliteitsproblemen en verwaarlozing 
van panden in de gemeente op te sporen, te onderzoeken en te verhelpen.  

Om kwaliteitsvolle noodappartementen aan te bieden wordt de woning van het OCMW in de H. 
Meeusstraat verkocht. De financiering van de renovatie van Krijgsbaan 28 kan vervolgens tot de 
mogelijkheden behoren. 

Het wooninfopunt blijft behouden en waar mogelijk wordt dit versterkt. Het overleg leefklimaat 
zal geoptimaliseerd worden. 
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2. STRATEGISCHE BELEIDSDOELSTELLING: EEN SOCIAAL 
WIJNEGEM 

 

In een sociaal Wijnegem gaan we voor een menswaardig leven en gaan we de strijd aan tegen 
armoede en eenzaamheid. We zetten in op kwaliteit van de thuisdiensten, kinderopvang en 
onderwijs. Ook het vrijetijdsaanbod is kwalitatief waarbij we rekening houden met de diverse 
doelgroepen en de toegankelijkheid van het aanbod. We hebben bijzondere aandacht voor het 
ondersteunen van de verenigingen en vrijwilligers die hier een belangrijke rol vervullen. 
  

2.1 Beleidsdoelstelling: strijd tegen armoede 
 

   
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: strijd tegen armoede; 
- actieplan: aandacht voor kinderarmoede op school; 
- actieplan: Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie; 
- actieplan: Regierol sociale economie. 

 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

Actieplan 2020/205-04: strijd tegen armoede 

Armoede bestrijden en hiervoor structurele oplossingen uitwerken is een belangrijke taak voor 
een lokaal bestuur. Omdat armoede onder vele vormen terugkomt, komt het sociaal beleid als 
een rode draad doorheen alle beleidsdomeinen terug. 

De kerntaak van het OCMW bestaat erin om inwoners een ‘menswaardig leven’ te garanderen. 
Dit impliceert dat iedereen onze aandacht verdient. Het bestuur strijdt tegen armoede en de 
verkeerde beeldvorming errond. 

Het bestuur kijkt over de gemeentegrenzen heen en gaat samenwerkingen aan om dit te 
bereiken. Zo maakt Wijnegem deel uit van de Eerstelijnszone Voorkempen van waaruit er gewerkt 
wordt aan een regionaal geïntegreerd breed onthaal en een huis van het kind. 

In Wijnegem leven 6,4% van 0-19 jarigen in een gezin met een inkomen onder de grens voor een 
verhoogde tegemoetkoming. Een actieplan kinderarmoede wordt opgesteld, dit in nauwe 
samenwerking met de scholen. Extra ondersteuning van jonge ouders/alleenstaande ouders 



wordt voorzien: melkpoeder voor baby’s door een structurele tussenkomst bv. via afspraak met 
apothekers, … . 

Er is ook aandacht voor digitale armoede. Via de werking van Digidak wordt de digitale kloof 
verkleind. 

 

Actieplan 2020/205-01: aandacht voor kinderarmoede op school 

Naar aanleiding van de signalen die het lokaal bestuur ontvangt vanuit de scholen, wordt er een 
convenant rond armoede met de scholen gesloten. Scholen worden geïnformeerd over hoe ze 
signalen kunnen detecteren en kunnen doorverwijzen naar de dienst welzijn (OCMW), 
bijvoorbeeld lege brooddozen, openstaande schoolrekeningen,… . Er wordt een visie ontwikkeld 
rond het beleid van onbetaalde schoolfacturen.  

De toegankelijkheid tot de academie kan verhoogd worden door een tussenkomst in het 
inschrijvingsgeld voor leerlingen in armoede.  

 

Actieplan 2020/205-02: Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie 

De vrijetijdsdiensten organiseren binnen het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie i.s.m. de dienst 
welzijn en Welzijnsschakel De Lage Dorpel een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor mensen in 
armoede.  

Daarbij is er aandacht voor zowel financiële als andere drempels. Via de dienst welzijn en 
Welzijnsschakel De Lage Dorpel wordt het bestaande vrijetijdsaanbod gepromoot bij mensen in 
armoede: infosessies, informeren van maatschappelijk werkers, aanwezigheid in het Welzijnshuis, … 

 

Actieplan 2020/205-03: regierol sociale economie 

Het lokaal bestuur bevordert de tewerkstelling van en de werkgelegenheid voor mensen in een 
maatschappelijk kwetsbare positie door in de sociale economie een regierol op te nemen. Zij doet 
dit in samenwerking met KINA. Er wordt voorzien in arbeidstrajectbegeleiding op maat van de 
cliënt.  

De dienst welzijn (OCMW) heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Kina waarbij 
deskundigen specifiek de begeleiding doen van de cliënten van de dienst welzijn (OCMW) met het 
oog op de inschakeling in het arbeidsproces.  

Via het GPMI (geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie) wordt op maat van 
de cliënt gezocht naar een gepaste vorm van maatschappelijke integratie. 
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2.2 Beleidsdoelstelling: kwalitatieve en betaalbare zorg 
 

   
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: gepaste openbare zorg vanuit thuisdiensten aanbieden; 
- actieplan: strijd tegen eenzaamheid. 

 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 
 
Actieplan 202/202-01: gepaste openbare zorg vanuit thuisdiensten aanbieden 

Ouderen hebben de intentie om zo lang als mogelijk thuis te wonen in hun vertrouwde omgeving. 
Het bestuur wil hen ondersteunen door het aanbieden van kwalitatieve thuisdiensten zoals 
poetsdienst, gezinszorg, minder mobiele centrale, warme maaltijden,… . 

De openbare zorg blijft op dit vlak centraal staan. Het bestuur wil dit laagdrempelig houden om zo 
alle mensen te bereiken die beroep willen doen op de zorg en die niet bij andere instanties 
zouden aankloppen.  Er is aandacht voor armoede bij ouderen. 

Er kan al lang niet meer gesproken worden van ”de senior” in algemene termen. De doelgroep 
spreidt zich uit van actieve jong-gepensioneerden tot zwaar hulpbehoevende ouderen. Het 
Wijnegemse ouderenbeleid probeert in te spelen op de noden en verwachtingen van deze 
verschillende doelgroepen. 

 

Actieplan 2020/202-02: strijd tegen eenzaamheid 

Ook is er aandacht voor vereenzaming bij senioren. We willen de toenemende eenzaamheid bij 
ouderen tegengaan, zowel op emotioneel als op sociaal vlak. 

Een groep senioren waarbij we in deze context bijzondere aandacht voor willen hebben, zijn de 
senioren waarvan de partner recent is overleden. 

  



2.3 Beleidsdoelstelling: ondersteunen verenigingen en 
vrijwilligers 

 

    
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: verenigingen ondersteunen; 
- actieplan: investeren in infrastructuur; 
- actieplan: participatie via de adviesraden; 
- actieplan: vrijwilligers ondersteunen. 

 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

Actieplan 2020/204-03: verenigingen ondersteunen 

Het lokaal bestuur stimuleert gemeenschapsvorming en ondersteunt hiervoor de cultuur- en 
seniorenverenigingen, sport- en jeugdverenigingen financieel via een subsidiereglement gericht 
op een kwaliteitsvolle uitbouw van de vereniging. De verschillende subsidiereglementen worden 
geëvalueerd en op elkaar afgestemd. De subsidieaanvragen worden gedigitaliseerd. Binnen de 
subsidiereglementen wordt extra aandacht besteed aan duurzame activiteiten. 

Het lokaal bestuur voorziet ook niet-financiële ondersteuning in de vorm van een kwalitatieve 
uitleendienst, het gebruik van verschillende gemeentelijke communicatiekanalen, de organisatie 
van een periodieke UiT-markt en het ter beschikking stellen van infrastructuur. 

 

Actieplan 2020/204-01: investeren in infrastructuur 

Het lokaal bestuur wil de verenigingen ondersteunen met degelijke infrastructuur. Het voorziet 
daarom deze legislatuur de bouw van nieuwe jeugdlokalen. Deze lokalen krijgen een plek op de  
vroegere site van De Leeuw, een zone voor dagrecreatie. Hierdoor kunnen onze kinderen 
ongehinderd spelen in het groen.  
Voor een zo goed mogelijke invulling van deze site zullen de jeugd- en sportverenigingen zoveel 
mogelijk betrokken worden. 
 
Door de nakende sluiting van het zwembad wordt het herbekijken van de sportinfrastructuur een 
belangrijke uitdaging voor deze beleidsperiode. Het toegankelijk maken van het sportcentrum 
voor rolstoelgebruikers door de voordeur aan te passen en het voorzien van extra kleedruimte 
voor de sportzalen worden in de aanpassingswerken voorzien. 

Verder zal er een kunstgrasveld aangelegd worden op de site VC Wijnegem die deels mee door 
het lokaal bestuur wordt gefinancierd. 
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Jeugdverenigingen worden gestimuleerd om te fuiven in de fuifzaal in plaats van in de eigen 
lokalen. De jeugddienst geeft ondersteuning aan jongeren die fuiven en andere festiviteiten willen 
organiseren. Zo o.m. kan het fuifsubsidiereglement en het fuifcharter worden aangepast.   

 

Actieplan 2020/204-02: participatie via de adviesraden 

We blijven investeren in adviesraden. Het lokaal bestuur faciliteert de verschillende raden en 
voorziet financiële ondersteuning. Zij worden geïnformeerd over het gemeentebeleid en over 
elkaars werking door uitwisseling van verslagen. Het lokaal bestuur engageert zich om de 
respectievelijke raden te betrekken bij beslissingen die impact hebben op hun domein. 

Het lokaal bestuur wenst burgerinitiatieven op poten te zetten. Er wordt onderzocht hoe via 
logistieke ondersteuning, infrastructuur en/of projectsubsidie burgerinitiatieven kunnen ontstaan. 

 

Actieplan 2020/204-04: vrijwilligers ondersteunen 

In een kleine gemeente zoals Wijnegem zijn er verschillende zaken waarvoor we beroep doen op 
vrijwilligers. Deze mensen zijn onmisbaar voor de goede werking van onze samenleving. Er wordt 
een vrijwilligersbeleid uitgewerkt, waarin er aandacht is voor het werven, vormen, begeleiden, 
ondersteunen en bedanken van de vrijwilligers. 

  



2.4 Beleidsdoelstelling: een toegankelijk en gedifferentieerd 
vrijetijdsaanbod 

  

   
 

Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: gedifferentieerd vrijetijdsaanbod; 
- actieplan: infrastructuur voor een toegankelijk vrijetijdsaanbod; 
- actieplan: gezondheidspromotie. 

 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 

 

 

Actieplan 2020/201-01: gedifferentieerd vrijetijdsaanbod 

Het uitgangspunt is om te streven naar een breed, divers vrijetijdsaanbod voor iedereen.  

Activiteiten in de vrije tijd verbindt mensen. Het belang van een kwaliteitsvol en gedifferentieerd 
vrijetijdsaanbod is dan ook essentieel voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze 
inwoners. Dit gaat dan over zowel sport- als culturele activiteiten voor jong en oud. 

De vakantiewerking is heel belangrijk voor onze gezinnen. Op basis van de evaluatie van de 
voorbije vakantieperiode zoeken we hier naar een goede mix van kwaliteit voor de kinderen en 
kwantiteit ten behoeve van de ouder(s) die opvang zoeken. De focus ligt meer op dagactiviteiten 
en minder op korte activiteiten. De jeugddienst organiseert daarnaast ook een laagdrempelig en 
buurtgericht vakantieaanbod waarvoor kinderen niet vooraf moeten inschrijven (spelmobiel). 

De ondersteuning door het lokaal bestuur aan vakantie-initiatieven door derden in de vorm van 
financiële tegemoetkoming door korting aan Wijnegemse deelnemers wordt geëvalueerd.  

Jonge senioren leiden vaak nog een zeer actief leven en zijn uiterst mobiel. Binnen het 
vrijetijdsaanbod willen we duidelijk met deze groep rekening houden door hen te betrekken bij de 
organisatie. Daarnaast houden we rekening met hen bij de programmatie. Het vrijwilligerswerk 
vormt een belangrijk onderdeel in de maatschappelijke dienstverlening. Jong senioren engageren 
zich vaak om hieraan mee te werken. 

De sportdienst voorziet een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod buiten de sportverenigingen 
aan democratische prijzen en voor alle leeftijden met het oog op levenslange sportparticipatie. 
Dat kan gaan om wekelijkse sportactiviteiten, jaarlijks wederkerende start-to-sport initiatieven en 
eenmalige sportevenementen. 

‘t Gasthuis voorziet in een kwalitatief en duurzaam cultuuraanbod met bijzondere aandacht voor 
gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. Er is ook specifieke 
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aandacht voor een cultuuraanbod voor kinderen en jongeren (bijvoorbeeld Poppentheater, 
Moviedays, Kinderkunstenfestival, kindernamiddag 11 juli, theateraanbod +6, …). 
De bibliotheek zet, naast haar gebruikelijke dienstverlening, ook in op een digitale collectie met e-
books, het digitale krantenarchief, … 

Om het samenleven in onze gemeente een betere identiteit te geven, roept het lokaal bestuur 
een Wijnegemse dag in het leven, namelijk op 21 oktober (21.10).  

Voor het ontwikkelen van het vrijetijdsaanbod kijken de vrijetijdsdiensten over de muren heen en 
gaan zij samenwerkingen aan met andere diensten, andere organisaties en andere besturen 
(bijvoorbeeld Bibburen). 

Een belangrijk instrument voor het verhogen van de vrijetijdsparticipatie is het invoeren van een 
vrijetijdspas voor het ganse gemeentelijke vrijetijdsaanbod. Dit biedt de mogelijkheid om 
kortingen te bieden aan specifieke doelgroepen. 

 

Actieplan 2020/201-03: infrastructuur voor een toegankelijk vrijetijdsaanbod 

Er wordt een plan opgesteld voor de culturele infrastructuur. We denken daarbij bijvoorbeeld aan 
de fuifzaal, het parochiecentrum, De Lichtbron, … . De werking zal worden geëvalueerd en waar 
nodig bijgestuurd. 

Verder wordt er een mini-masterplan opgesteld voor de binnenzijde van ’t Gasthuis. Er zal waar 
nodig geïnvesteerd worden in nieuw materiaal en techniek voor ’t Gasthuis. Ook komen er 
nieuwe deuren en een nieuwe poort voor De Boerderij. 

In het park is ruimte om te sporten. Zo komt er een officieel looppad van 5 km en de borden van 
de fit-o-meter zullen vernieuwd worden in overeenstemming met het landschapsbeheersplan. 
Ook wordt er gedacht aan een Wijnegemse looproute doorheen het dorp als alternatief voor het 
park na zonsondergang. 

 

Actieplan 2020/01-17: gezondheidspromotie 

Wijnegem heeft zich geëngageerd als Gezonde Gemeente. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar 
om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om 
gezond te leven. We gaan voor een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving, waarin 
gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn. Met de handvaten van Gezonde Gemeente 
komen we tot een samenhangend gezondheidsbeleid.  

Als gemeente zetten we de volgende jaren extra in op zowel de fysieke als de mentale 
gezondheidspromotie bij onze inwoners. Specifieke doelgroepen die we willen bereiken, zijn 
jongeren en senioren. 



Sensibiliseringsacties worden ondernomen op het vlak van gezondheid. Belangrijke partners 
hierin zijn de gezondheidsraad, LOGO en SIGO.  

Ook het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ wordt opgestart waarbij huisartsen inwoners kunnen 
doorverwijzen naar een bewegingsdeskundige om hen te begeleiden naar een gezondere 
levensstijl. 
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2.5 Beleidsdoelstelling: toerisme en erfgoed op de kaart 
 

  
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: toerisme in Wijnegem; 
- actieplan: Wijnegems erfgoed beschermen. 

 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

Actieplan 2020/206-01: toerisme in Wijnegem 

Buiten het winkelcentrum wordt het park met de historische gebouwen een aantrekkingspool. Er 
wordt gestreefd om Wijnegem te laten opnemen in het wandelroutenetwerk. Verder wordt 
gewerkt aan een visie over de inhoudelijke invulling van “Toerisme” in Wijnegem.  

 

Actieplan 2020/206-02: Wijnegems erfgoed beschermen 

Het startschot voor de renovatie van de Jan Vlemincktoren is gegeven. Het is belangrijk om de 
meest waardevolle historische gebouwen te bewaren. Het bestaande erfgoed zal 
geïnventariseerd worden voor het nageslacht. Bij nieuwe projecten wordt steeds de afweging 
gemaakt tussen historische waarde en de nieuwe functie van het gebouw. Zo wordt Wijnegem 
een mooi en aantrekkelijk dorp voor haar inwoners en toeristen. 

 

  



2.6 Beleidsdoelstelling: kwalitatieve kinderopvang en onderwijs  
 

  
                         

Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: kwalitatieve kinderopvang; 
- actieplan: artistiek pedagogisch project academie; 
- actieplan: bouw van een nieuwe school; 
- actieplan: pedagogisch project gemeentelijke lagere school; 
- actieplan: samenwerking met de scholen. 

 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

Actieplan 2020/203-03: kwalitatieve kinderopvang 

Kinderen, jongeren en hun ouders hebben recht op kwalitatieve kinderopvang. 

In een veranderende maatschappij waarbij de meeste ouders een voltijdse job hebben, is er nood 
aan kinderopvang. Onder kinderopvang verstaan we: de onthaalouders, het kinderdagverblijf ‘Het 
Speelnestje’, kinderopvang ‘De Wolk’ met de buitenschoolse opvang. Er is een samenwerking met 
de Landelijke Kinderopvang en de onthaalouders vzw Hove. Er wordt op toegezien dat de 
kwaliteit hiervan niet verloren gaat.  

Het lokaal bestuur zal werken aan de regierol in het kader van het nieuwe decreet kinderopvang. 

 

Actieplan 2020/203-01: artistiek pedagogisch project academie 

Naar aanleiding van het nieuwe kunstendecreet zoekt de academie naar een nieuw evenwicht 
over de verschillende afdelingen heen. Met de filialen van Schilde en Zoersel start de zoektocht 
naar een vernieuwde en intensievere samenwerking.  

Op basis van het nieuwe kunstendecreet werd een artistiek pedagogisch project uitgewerkt. Dit 
zal worden geïmplementeerd. Zo wordt er geïnvesteerd in nieuwe opleidingen en materiaal, zoals 
bijvoorbeeld de afdeling beeld en de investering in moderne opnametechnologie en audio. 

Verder wordt er ingezet om leerlingen van alle niveaus op hun eigen manier maximaal te 
ondersteunen voor maximale ontwikkeling, dit alles binnen de subsidienormen. 

Om de intergemeentelijke samenwerking te realiseren, wordt er een intergemeentelijke 
vereniging zonder rechtspersoon opgericht. Er wordt ook ingezet op andere samenwerkingen 
zoals bijvoorbeeld met ’t Gasthuis. 

Tot slot gaat er extra aandacht naar de promotie van het kunstonderwijs. 
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Actieplan 2020/203-02: bouw van een nieuwe school 

In samenwerking met het GO! bouwt de gemeente de nieuwe school, zodat er samen een 
volwaardig officieel basisonderwijs ingericht kan worden. 

De accommodatie van de nieuwe school kan gebruikt worden na schooluren (o.a. sportzaal, 
polyvalente ruimte, …). Hier zal een beleid voor uitgewerkt moeten worden. Ter voorbereiding zal 
er ook een visie op brede school uitgewerkt worden. 

De nieuwe school zal bestaan uit een klimaatneutraal gebouw, met een groene speelplaats en 
omgeving. 

 

Actieplan 2020/203-04: pedagogisch project gemeentelijke lagere school 

De nieuwe school met het gezamenlijke pedagogisch project biedt kansen voor een 
"vernieuwend" onderwijs. 

Er wordt gekozen voor een verbindend schoolklimaat met aandacht voor veiligheid en 
leerlingenbemiddeling.  

Daarnaast wordt er ingezet op een neutrale en kansrijke schoolomgeving met een focus op 
kennisoverdracht en zelfontplooiing en een actief Nederlands taalbeleid.  

 

Actieplan 2020/203-05: samenwerking met de scholen 

Het bestuur werkt nauw samen met de scholen en stimuleert samenwerking tussen de 
verschillende scholen. 

Zo zijn er verschillende diensten die nauw samenwerken. Denk maar aan de 
theatervoorstellingen, de klasbezoeken aan de bib en het gemeentehuis, de boekenboxen en 
klasuitleningen, de jaarlijkse scholencross en de kleutersportdagen. 

Het bestuur werkt binnen het scholenoverleg nauw samen met de directies van de verschillende 
scholen, wat de net-overschrijdende samenwerking stimuleert. 

 

 

  



3. STRATEGISCHE BELEIDSDOELSTELLING: EEN PROFESSIONEEL 
LOKAAL BESTUUR WIJNEGEM 

 

We zetten in op een professioneel lokaal bestuur Wijnegem. We werken aan een sterke 
dienstverlening waarbij we de omslag maken naar een digitale organisatie. We gaan vol voor 
het welzijn van onze medewerkers en zetten in op tevreden en gezonde medewerkers. De 
nieuwe organisatiestructuur met gezonde financiën moet dit mogelijk maken.  
  

3.1 Prioritaire beleidsdoelstelling: omslag naar een digitale 
organisatie  
 

  
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: investeren en implementeren van software om de digitale omslag te realiseren; 
- actieplan: investeren in hardware en telefonie. 

 
Hierbij wordt het ‘actieplan: investeren en implementeren van software om de digitale omslag te 
realiseren’ als prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

 

Actieplan 2020/302-01: investeren en implementeren van software om de digitale omslag te 
realiseren 

Vorige legislatuur werden er een aantal beslissingen genomen om te investeren in een digitale 
organisatie. Deze zullen deze legislatuur verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.  

Er werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van een softwarepakket (CRM - LB365) op maat van 
lokale besturen. Binnen dit pakket zullen een aantal modules op korte termijn geïmplementeerd 
worden. Zo is er bijvoorbeeld een klachten- en meldingssysteem, een vergaderbeheersysteem en 
een postregistratiesysteem. In de toekomst zullen er nog bijkomende modules worden ontwikkeld 
zoals een module subsidies, contractenbeheer, inname openbaar domein, evenementenloket, … 
Al deze zaken worden ontsloten via een e-loket. 

Verder zal er geïnvesteerd worden in software voor tijdsregistratie gekoppeld aan de loonmotor, 
toegangscontrole van de gemeentelijke gebouwen, digitale werkbonnen, inname openbaar 
domein, belastingen, digitale facturen, … . 

Digitaal werken brengt grote uitdagingen mee voor de lokale besturen in het kader van 
informatieveiligheid. In samenwerking met de veiligheidsconsulent van KINA werken we aan 
informatieveiligheid. 
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Daarnaast is er ook aandacht voor het digitaal archief. Door de aanwerving van een 
intergemeentelijke archivaris zal hier werk van gemaakt worden.  

Exploitatie 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 
Saldo 0 0 0 0 0 0 

Investeringen 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Saldo -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Financiering 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 
Saldo 0 0 0 0 0 0 

 

 

Actieplan 2020/302-02: investeren in hardware en telefonie 

Een digitale organisatie vraagt naast investeringen in software ook investeringen in hardware en 
telefonie. Zo zal er geïnvesteerd worden in het vernieuwen van de access points, een nieuwe 
computerklas van ’t Gasthuis, beheer van een uniform computerpark, mobiele telefoons voor de 
medewerkers, … 

 

  



3.2 Prioritaire beleidsdoelstelling: rapportering over een efficiënt 
financieel beheer 

 

 
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: efficiënt financieel beheer; 
- actieplan: rapportering en betrokkenheid. 

 
Hierbij wordt het ‘actieplan: efficiënt financieel beheer’ als prioritair actieplan naar voor 
geschoven. 

 

Actieplan 2020/303-01: efficiënt financieel beheer 

Een gezond evenwicht vinden tussen het verhogen van de tweede pensioenpijler voor de 
medewerkers en de beperking van de responsabiliseringsbijdrage aan de overheid is een 
uitdaging nadat einde vorige legislatuur werd besloten om te stoppen met de statutaire 
aanstellingen. 

Er wordt ingezet op een efficiënt financieel beheer, o.m. op debiteurenbeheer, cashless 
betalingen, het evalueren van de retributies, … waarbij de overstap gemaakt wordt naar digitaal 
werken met als doel een efficiënt financieel beheer waarbij de administratie verminderd wordt. 

De aankopen en het contractenbeheer worden centraal georganiseerd. Er is aandacht voor 
duurzaamheid, veiligheid en interne controle. Focus op raamovereenkomsten en 
aankoopcentrales verhoogt de operationele efficiëntie en leidt tot betere prijzen.  

Er zal ook bijzondere aandacht zijn voor opportuniteiten om gebruik te maken van bepaalde 
subsidies. 

Actieplan 2020/303-02: rapportering en betrokkenheid 

De bankencrisis en het faillissement van Optima hebben ons meer doen stilstaan bij financiële 
risico’s en risicobeheersing. We willen onze financiële risico’s meer in kaart brengen, onze 
middelen moeten over diverse financiële instellingen gespreid worden en een trimestriële 
rapportering op basis van een dashboard is een must. 

De financiële informatie volgt de drie betrouwbaarheidsprincipes: volledigheid, juistheid en 
tijdigheid. De dienst focust op fraudepreventie en de kwaliteit van haar financiële rapportering.  

Verder zal de betrokkenheid bij het financieel beheer van de medewerkers en de mandatarissen 
verhoogd worden door enerzijds de transparante communicatie van de rapportering en 
anderzijds door de budgetten die betrekking hebben op het werkjaar aan de diensten kenbaar te 
maken. Ook het aanduiden van projectverantwoordelijken voor actieplannen zal de 
betrokkenheid verhogen.  
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3.3 Beleidsdoelstelling: werken aan sterke dienstverlening 
 

    
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: communicatie als belangrijke pijler voor sterke dienstverlening; 
- actieplan: dienstverlening en samenwerking. 

 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

 

Actieplan 2020/304-01: communicatie als belangrijke pijler voor sterke dienstverlening 

Communiceren over wat we doen en goed doen, is een prioriteit de volgende jaren in het 
communicatiebeleid. In Wijnegem is er heel wat te beleven. Dit moet op een positieve manier 
getoond worden naar de buitenwereld. 

Om dit te realiseren, wordt er een communicatiestrategie uitgewerkt op maat van Wijnegem, 
waarbij rekening wordt gehouden met de externe en interne communicatie. Op basis van die 
strategie evolueren we de komende jaren naar een concreet communicatieplan op jaarbasis.  

Er wordt een budget voorzien om te experimenteren met nieuwe (digitale) kanalen in de vorm 
van advertenties en aankoop van software die het gebruik optimaliseren en het bereik van de 
communicatiekanalen kan vergroten. Zo worden ook de bestaande digitale kanalen zoals digitale 
nieuwsbrieven (o.a. vrije tijd, ondernemen, …) en sociale media strategisch ingezet.  

Er komt een nieuwe website als volwaardig informatiekanaal en een uitgebreid e-loket.  

Tot slot krijgen alle communicatiemiddelen een update en worden deze stap voor stap aangepast 
aan de nieuwe huisstijl. 

 

Actieplan 2020/304-02: dienstverlening en samenwerking 

Er wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept. Een dienstverleningsconcept is een 
samenhangend geheel van normen en organisatorische maatregelen die omschrijven op welke 
wijze we de dienstverlening willen aanbieden. 

Er is een evolutie naar een meer vraag-gestuurde dienstverlening, waarbij op basis van de vraag 
van de burger de relevante dienstverleningsproducten worden aangeboden. Stap voor stap zullen 
deze producten digitaal beschikbaar gesteld worden via de nieuwe website en het bijhorende e-
loket. Ook op afspraak werken zal mogelijk zijn. 



Er mag niemand uit de boot vallen, daarom wordt de dienstverlening zo aangeboden dat ook 
klanten die minder mee zijn in de digitale wereld over alle informatie kunnen blijven beschikken.  

Ook daarom komt er een onthaalbalie in het gemeentehuis als sluitstuk van het nieuwe 
dienstverleningsconcept. Naast de klassieke onthaalfunctie worden ook een aantal 
basisproducten aangeboden. Het doel is om een makkelijke en vlotte toegang te creëren tot het 
lokaal bestuur.  

Om dit alles te kunnen realiseren, werd er geïnvesteerd in een softwarepakket (CRM – LB365) om 
de informatiestromen tussen de burger en het bestuur te stroomlijnen. 

In het kader van de dienstverlening werd vorige legislatuur een nieuw organogram opgemaakt. 
Deze legislatuur start de uitdaging om dit stap voor stap in te vullen met de juiste persoon op de 
juiste plaats. 

Tot slot zijn er heel wat zaken binnen onze dienstverlening die we samen met andere partners 
organiseren. Wijnegem is een kleine gemeente waardoor het interessant is om naar 
samenwerkingen te zoeken om sterke dienstverlening te realiseren. 
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3.4 Beleidsdoelstelling: gezonde en tevreden medewerkers 
 

  
 
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren, wordt er gekozen voor volgende actieplannen: 

- actieplan: inzetten op preventie en welbevinden; 
- actieplan: medewerkers beschikken over het materiaal en kennis om het werk 

professioneel uit te voeren. 
 
Er wordt geen prioritair actieplan naar voor geschoven. 
 

 

Actieplan 2020/301-01: inzetten op preventie en welbevinden 

Tijdens deze legislatuur zal het goedgekeurde organogram stapsgewijs uitgerold worden en waar 
nodig bijgestuurd worden. Zo staan er nog enkele aanwervingen en bevorderingen op de 
planning. 

Een prioriteit voor de nieuwe organisatie is het opmaken van een globaal preventieplan met 
bijhorende jaaractieplannen met o.a. een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers, een 
afwezigheidsbeleid, de werking met een vertrouwenspersoon, ... 

Om het welbevinden van de medewerkers te verhogen willen we inzetten op gezondheid en 
beweging. Er kunnen acties voor medewerkers georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld een 
beweegdag of een car free day.  

Verder is er ook aandacht voor ergonomie. Waar mogelijk wordt er geïnvesteerd in hulpmiddelen 
en bij nieuwe aankopen wordt rekening gehouden met het ergonomisch gebruik.  

Tot slot verhogen we de 2de pensioenpijler voor contractuele medewerkers van 1% naar 3%. 

 

 

Actieplan 2020/301-02: medewerkers beschikken over het materiaal en kennis om het werk 
professioneel uit te voeren. 

Het bestuur investeert in infrastructuur en materiaal voor de medewerkers.  

Voor de dienst werken en groen komen er ruimere kleedkamers, een grotere refter en meer 
sanitair. Er wordt geïnvesteerd in een buitenopslagplaats ter vervanging van de opslagplaats op 
het oude containerpark.  

Er volgen ook een aantal grotere investeringen om werkmateriaal te vervangen, zoals 
bijvoorbeeld een nieuwe veegwagen.  



In het gemeentehuis worden er aanpassingen voorzien aan de infrastructuur om in te spelen op 
het nieuwe dienstverleningsconcept. Zo komt er bijvoorbeeld een onthaalbalie.  

Er wordt permanent geïnvesteerd in de kennis van de medewerkers om nieuwe ontwikkelingen te 
volgen, zaken op te frissen of zich verder te ontwikkelen als deskundige in een bepaalde materie. 
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Financiële nota 

1. FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN 
 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 
2020/101-mobiliteit
   Exploitatie
      Uitgaven 6 250 5 000 6 250 5 000 6 250 5 000
      Ontvangsten 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
      Saldo 750 2 000 750 2 000 750 2 000
   Investeringen
      Uitgaven 817 000 1 113 000 1 280 000 850 000 405 000 50 000
      Ontvangsten 170 000 50 000 0 0 0 0
      Saldo -647 000 -1 063 000 -1 280 000 -850 000 -405 000 -50 000
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 
2020/104-ontmoeten
   Exploitatie
      Uitgaven 5 000 5 000 5 000 15 000 15 000 15 000
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo -5 000 -5 000 -5 000 -15 000 -15 000 -15 000
   Investeringen
      Uitgaven 722 500 910 000 1 050 000 100 000 250 000 400 000
      Ontvangsten 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
      Saldo -697 500 -885 000 -1 025 000 -75 000 -225 000 -375 000
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 
2020/105-klimaat
   Exploitatie
      Uitgaven 17 899 14 899 14 899 14 899 14 899 14 899
      Ontvangsten 141 984 141 984 116 222 116 222 116 222 94 757
      Saldo 124 085 127 085 101 323 101 323 101 323 79 858
   Investeringen
      Uitgaven 540 000 76 000 50 000 0 50 000 350 000
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo -540 000 -76 000 -50 000 0 -50 000 -350 000
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0

M1: Financieel doelstellingenplan



 

Prioritaire beleidsdoelstelling 
2020/302-digitaal
   Exploitatie
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
   Investeringen
      Uitgaven 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 
2020/303-financieel beheer
   Exploitatie
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
   Investeringen
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
   Exploitatie
      Uitgaven 467 425 441 891 445 993 452 685 474 467 636 343
      Ontvangsten 83 668 84 184 84 708 85 240 85 780 86 328
      Saldo -383 757 -357 707 -361 285 -367 445 -388 687 -550 015
   Investeringen
      Uitgaven 2 405 000 2 520 000 425 000 550 000 225 000 200 000
      Ontvangsten 180 000 5 563 982 0 400 000 0 0
      Saldo -2 225 000 3 043 982 -425 000 -150 000 -225 000 -200 000
   Financiering
      Uitgaven 0 1 600 000 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 -1 600 000 0 0 0 0
Verrichtingen zonder 
beleidsdoelstellingen
   Exploitatie
      Uitgaven 18 765 714 19 336 228 19 713 053 20 153 791 20 527 802 20 717 728
      Ontvangsten 20 523 772 20 701 808 21 173 954 21 455 483 22 283 459 22 739 900
      Saldo 1 758 058 1 365 580 1 460 901 1 301 691 1 755 657 2 022 172
   Investeringen
      Uitgaven 404 550 428 992 18 882 23 864 38 719 218 235
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo -404 550 -428 992 -18 882 -23 864 -38 719 -218 235
   Financiering
      Uitgaven 1 514 214 1 811 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955
      Ontvangsten 6 188 706 188 706 4 316 180 316 180 316 180 2 316 180
      Saldo 4 674 492 -1 623 188 2 536 539 -1 487 934 -1 191 402 871 225
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Totalen
   Exploitatie
      Uitgaven 19 262 288 19 803 017 20 185 196 20 641 375 21 038 418 21 388 969
      Ontvangsten 20 756 424 20 934 976 21 381 884 21 663 944 22 492 461 22 927 984
      Saldo 1 494 136 1 131 958 1 196 688 1 022 569 1 454 043 1 539 015
   Investeringen
      Uitgaven 4 989 050 5 147 992 2 923 882 1 623 864 1 068 719 1 318 235
      Ontvangsten 375 000 5 638 982 25 000 425 000 25 000 25 000
      Saldo -4 614 050 490 990 -2 898 882 -1 198 864 -1 043 719 -1 293 235
   Financiering
      Uitgaven 1 514 214 3 411 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955
      Ontvangsten 6 188 706 188 706 4 316 180 316 180 316 180 2 316 180
      Saldo 4 674 492 -3 223 188 2 536 539 -1 487 934 -1 191 402 871 225



2. STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT  
 

 

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b) 1 494 136 1 131 958 1 196 688 1 022 569 1 454 043 1 539 015
   a. Ontvangsten 20 756 424 20 934 976 21 381 884 21 663 944 22 492 461 22 927 984
   b. Uitgaven 19 262 288 19 803 017 20 185 196 20 641 375 21 038 418 21 388 969
II. Investeringssaldo (a-b) -4 614 050 490 990 -2 898 882 -1 198 864 -1 043 719 -1 293 235
   a. Ontvangsten 375 000 5 638 982 25 000 425 000 25 000 25 000
   b. Uitgaven 4 989 050 5 147 992 2 923 882 1 623 864 1 068 719 1 318 235
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -3 119 914 1 622 948 -1 702 194 -176 295 410 324 245 780
IV. Financieringssaldo (a-b) 4 674 492 -3 223 188 2 536 539 -1 487 934 -1 191 402 871 225
   a. Ontvangsten 6 188 706 188 706 4 316 180 316 180 316 180 2 316 180
   b. Uitgaven 1 514 214 3 411 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) 1 554 579 -1 600 240 834 346 -1 664 228 -781 078 1 117 006
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig 2 170 835 3 725 414 2 125 174 2 959 520 1 295 292 514 214
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 3 725 414 2 125 174 2 959 520 1 295 292 514 214 1 631 219
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 3 725 414 2 125 174 2 959 520 1 295 292 514 214 1 631 219

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 1 494 136 1 131 958 1 196 688 1 022 569 1 454 043 1 539 015
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 1 325 508 1 623 188 1 463 461 1 487 934 1 191 402 1 128 775
   a. Periodieke aflossingen conform de 
verbintenissen 1 514 214 1 811 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955
   b. Periodieke terugvordering leningen 188 706 188 706 316 180 316 180 316 180 316 180
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 168 628 -491 230 -266 772 -465 364 262 641 410 241

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge 168 628 -491 230 -266 772 -465 364 262 641 410 241
II. Correctie op de periodieke (a-b) 412 883 351 700 464 399 311 243 159 040 217 020
   a. Periodieke aflossingen conform de 
verbintenissen 1 514 214 1 811 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955
   b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de 
financiële schulden 1 101 331 1 460 194 1 315 242 1 492 871 1 348 542 1 227 935
III. Gecorrigeerde (I+II) 581 511 -139 529 197 627 -154 121 421 681 627 260

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
   - Gemeente en OCMW 3 725 414 2 125 174 2 959 520 1 295 292 514 214 1 631 219

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 3 725 414 2 125 174 2 959 520 1 295 292 514 214 1 631 219

II. Autofinancieringsmarge
   - Gemeente en OCMW 168 628 -491 230 -266 772 -465 364 262 641 410 241

Totale autofinancieringsmarge 168 628 -491 230 -266 772 -465 364 262 641 410 241

III. Gecorrigeerde 
   - Gemeente en OCMW 581 511 -139 529 197 627 -154 121 421 681 627 260

Totale gecorrigeerde 581 511 -139 529 197 627 -154 121 421 681 627 260

M2: Staat van het financieel evenwicht
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3. OVERZICHT VAN DE KREDIETEN 
 

 

Uitgaven Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE WIJNEGEM
  Exploitatie 15 466 226 17 813 324
  Investeringen 4 989 050 195 000
  Financiering 1 514 214 6 011 300
      Leningen en leasings 1 514 214 6 000 000

      Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 11 300

      Overige financieringstransacties 0 0

Kredieten OCMW WIJNEGEM
  Exploitatie 3 796 062 2 943 100
  Investeringen 0 180 000
  Financiering 0 177 406
      Leningen en leasings 0 0

      Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 177 406

      Overige financieringstransacties 0 0

2020
M3: Kredieten



Toelichting 

1. OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL  
 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering
   Exploitatie
      Uitgaven 415 652 460 051 412 370 423 744 382 359 347 393
      Ontvangsten 12 865 103 13 156 511 13 502 393 13 860 426 14 346 577 14 945 221
      Saldo 12 449 451 12 696 460 13 090 023 13 436 681 13 964 218 14 597 829
   Investeringen
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
   Financiering
      Uitgaven 1 514 214 1 811 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955
      Ontvangsten 6 000 000 0 4 000 000 0 0 2 000 000
      Saldo 4 485 786 -1 811 894 2 220 359 -1 804 114 -1 507 582 555 045
Algemeen bestuur
   Exploitatie
      Uitgaven 5 422 489 5 648 152 5 882 108 6 149 407 6 260 330 6 336 729
      Ontvangsten 111 705 111 922 142 152 142 386 142 625 142 866
      Saldo -5 310 784 -5 536 230 -5 739 955 -6 007 021 -6 117 706 -6 193 863
   Investeringen
      Uitgaven 915 000 700 000 525 000 650 000 325 000 200 000
      Ontvangsten 0 175 000 0 0 0 0
      Saldo -915 000 -525 000 -525 000 -650 000 -325 000 -200 000
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Burgerzaken
   Exploitatie
      Uitgaven 6 587 102 6 745 141 6 898 151 7 052 239 7 191 558 7 339 671
      Ontvangsten 3 838 749 3 916 065 3 986 746 4 058 768 4 375 210 4 207 098
      Saldo -2 748 353 -2 829 076 -2 911 405 -2 993 471 -2 816 349 -3 132 572
   Investeringen
      Uitgaven 443 848 438 992 18 882 23 864 38 719 118 235
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo -443 848 -438 992 -18 882 -23 864 -38 719 -118 235
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
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Grondgebiedzaken
   Exploitatie
      Uitgaven 2 509 516 2 554 412 2 605 461 2 629 163 2 745 610 2 649 793
      Ontvangsten 1 340 424 1 133 622 1 107 861 1 107 861 1 107 861 1 086 396
      Saldo -1 169 092 -1 420 790 -1 497 600 -1 521 302 -1 637 749 -1 563 397
   Investeringen
      Uitgaven 1 409 281 1 476 000 1 230 000 750 000 455 000 600 000
      Ontvangsten 195 000 3 575 000 25 000 25 000 25 000 25 000
      Saldo -1 214 281 2 099 000 -1 205 000 -725 000 -430 000 -575 000
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300
      Saldo 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300
Vrije Tijd
   Exploitatie
      Uitgaven 758 168 776 968 793 527 806 184 818 464 833 395
      Ontvangsten 39 399 39 399 39 611 39 614 39 618 39 621
      Saldo -718 769 -737 569 -753 916 -766 570 -778 846 -793 774
   Investeringen
      Uitgaven 2 178 920 2 325 000 1 150 000 200 000 250 000 400 000
      Ontvangsten 0 1 888 982 0 400 000 0 0
      Saldo -2 178 920 -436 018 -1 150 000 200 000 -250 000 -400 000
   Financiering
      Uitgaven 0 1 600 000 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 27 474 27 474 27 474 27 474
      Saldo 0 -1 600 000 27 474 27 474 27 474 27 474
Welzijn
   Exploitatie
      Uitgaven 2 013 433 2 034 389 2 061 256 2 096 467 2 127 757 2 339 829
      Ontvangsten 1 286 115 1 292 522 1 305 575 1 340 549 1 354 252 1 368 292
      Saldo -727 319 -741 867 -755 682 -755 919 -773 506 -971 537
   Investeringen
      Uitgaven 30 000 170 000 0 0 0 0
      Ontvangsten 180 000 0 0 0 0 0
      Saldo 150 000 -170 000 0 0 0 0
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 177 406 177 406 277 406 277 406 277 406 277 406
      Saldo 177 406 177 406 277 406 277 406 277 406 277 406



2. OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH  
 

 

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele uitgaven 18 892 712 19 389 579 19 819 837 20 265 046 20 703 886 21 089 820
   1. Goederen en diensten 4 250 139 4 242 882 4 202 910 4 241 894 4 389 511 4 275 620
   2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 10 792 717 11 237 740 11 634 917 11 971 149 12 201 913 12 451 765
      a. Politiek personeel 282 019 289 069 296 296 303 703 311 296 319 078

      b . Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3 139 581 3 294 926 3 515 042 3 648 106 3 684 211 3 742 405

      c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3 682 257 3 891 246 3 994 452 4 092 791 4 202 111 4 306 642

      d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0

      e. Onderwijzend personeel ten laste van andere 
overheden

3 255 563 3 320 674 3 387 088 3 454 829 3 523 926 3 594 404

      f. Andere personeelskosten 265 288 269 615 265 525 269 020 272 602 276 275

      g. Pensioenen 168 010 172 210 176 515 202 699 207 767 212 961

   3. Individuele hulpverlening door het OCMW 920 720 916 098 911 098 911 098 911 098 1 091 098
   4. Toegestane werkingssubsidies 2 886 554 2 949 940 3 027 648 3 097 294 3 157 399 3 227 013
      - aan de districten 0 0 0 0 0 0

      - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0

      - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0

      - aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0

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

      - aan de politiezone 1 553 015 1 576 310 1 599 954 1 623 954 1 648 313 1 673 038

      - aan de hulpverleningszone 594 916 635 478 682 801 723 363 757 165 797 728

      - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
(IGS)

15 647 14 734 14 738 14 743 14 747 14 752

      - aan besturen van de eredienst 44 596 52 384 55 404 56 710 54 820 55 255

      - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen

0 0 0 0 0 0

      - aan andere begunstigden 678 381 671 034 674 751 678 524 682 354 686 241

   5. Andere operationele uitgaven 42 582 42 920 43 263 43 612 43 965 44 324
B. Financiële uitgaven 369 576 413 439 365 359 376 329 334 532 299 149
   1. Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden

362 466 405 829 357 249 368 219 326 422 291 039

      - aan financiële instellingen 362 466 405 829 357 249 368 219 326 422 291 039

      - aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

   2. Andere financiële uitgaven 7 110 7 610 8 110 8 110 8 110 8 110
C. Rechthebbenden uit het overschot van het 
boekjaar

0 0 0 0 0 0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
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II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele ontvangsten 19 934 634 20 369 967 20 842 425 21 124 482 21 952 996 22 409 981
   1. Ontvangsten uit de werking 2 154 890 2 236 110 2 260 589 2 110 151 2 376 606 2 157 566
   2. Fiscale ontvangsten en boetes 9 708 806 9 911 807 10 129 596 10 342 288 10 712 156 11 238 557
      a. Aanvullende belastingen 9 404 686 9 612 687 9 825 476 10 043 168 10 408 036 10 939 437

         - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 6 600 371 6 765 380 6 934 515 7 107 878 7 427 732 7 913 425

         - Aanvullende belasting op de personenbelasting 2 618 943 2 658 227 2 698 101 2 738 572 2 779 651 2 821 346

         - Andere aanvullende belastingen 185 372 189 079 192 861 196 718 200 653 204 666

      b . Andere belastingen en boetes 304 120 299 120 304 120 299 120 304 120 299 120

   3. Werkingssubsidies 7 635 367 7 784 396 8 013 462 8 231 153 8 421 189 8 568 616
      a. Algemene werkingssubsidies 2 928 677 3 013 084 3 137 097 3 278 276 3 390 315 3 458 229

         - Gemeentefonds 1 687 804 1 746 964 1 808 192 1 871 562 1 937 148 2 005 062

         - Andere algemene werkingssubsidies 1 240 873 1 266 120 1 328 905 1 406 714 1 453 167 1 453 167

            - van de federale overheid 0 0 0 0 0 0

            - van de Vlaamse overheid 1 240 873 1 266 120 1 328 905 1 406 714 1 453 167 1 453 167

            - van de provincie 0 0 0 0 0 0

            - van de gemeente 0 0 0 0 0 0

            - van het OCMW 0 0 0 0 0 0

            - van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

      b . Specifieke werkingssubsidies 4 706 689 4 771 312 4 876 366 4 952 877 5 030 874 5 110 387

            - van de federale overheid 513 461 513 461 543 461 543 461 543 461 543 461

            - van de Vlaamse overheid 4 193 228 4 257 851 4 332 905 4 409 416 4 487 413 4 566 926

            - van de provincie 0 0 0 0 0 0

            - van de gemeente 0 0 0 0 0 0

            - van het OCMW 0 0 0 0 0 0

            - van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

   4. Recuperatie individuele hulpverlening 160 400 160 400 160 400 160 400 160 400 160 400
   5. Andere operationele ontvangsten 275 171 277 254 278 377 280 490 282 645 284 842
B. Financiële ontvangsten 821 790 565 009 539 459 539 462 539 466 518 004
C. Tussenkomst door derden in het tekort van 
het boekjaar

0 0 0 0 0 0

III. Exploitatiesaldo 1 494 136 1 131 958 1 196 688 1 022 569 1 454 043 1 539 015



 

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 256 781 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
soortgelijke entiteiten

256 781 0 0 0 0 0

   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 4 447 000 4 393 000 2 780 000 1 600 000 1 005 000 1 300 000
   1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa

3 842 000 3 498 000 1 580 000 1 250 000 755 000 900 000

      a. Terreinen en gebouwen 1 090 000 210 000 250 000 150 000 50 000 150 000

      b . Wegen en andere infrastructuur 662 000 1 238 000 950 000 700 000 350 000 550 000

      c. Roerende goederen 490 000 250 000 380 000 400 000 355 000 200 000

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 1 600 000 1 800 000 0 0 0 0

   2. Andere materiële vaste activa 605 000 895 000 1 200 000 350 000 250 000 400 000
      a. Onroerende goederen 605 000 895 000 1 200 000 350 000 250 000 400 000

      b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 137 500 50 000 125 000 0 25 000 0
D. Toegestane investeringssubsidies 147 768 704 992 18 882 23 864 38 719 18 235
         - aan de districten 0 0 0 0 0 0

         - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0

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

         - aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0

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

         - aan de politiezone 103 582 400 000 0 0 0 0

         - aan de hulpverleningszone 30 266 28 992 18 882 23 864 38 719 18 235

         - aan intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden

0 76 000 0 0 0 0

         - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen

0 0 0 0 0 0

         - aan besturen van de eredienst 13 920 0 0 0 0 0

         - aan andere begunstigden 0 200 000 0 0 0 0

I. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
soortgelijke entiteiten

0 0 0 0 0 0

   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 300 000 4 900 000 0 0 0 0
   1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa

300 000 4 900 000 0 0 0 0

      a. Terreinen en gebouwen 300 000 4 900 000 0 0 0 0

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

      c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

   2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

      b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 75 000 738 982 25 000 425 000 25 000 25 000
         - van de federale overheid 0 0 0 0 0 0

         - van de Vlaamse overheid 75 000 738 982 25 000 25 000 25 000 25 000

         - van de provincie 0 0 0 0 0 0

         - van de gemeente 0 0 0 0 0 0

         - van het OCMW 0 0 0 0 0 0

         - van andere entiteiten 0 0 0 400 000 0 0

III. Investeringssaldo -4 614 050 490 990 -2 898 882 -1 198 864 -1 043 719 -1 293 235

Saldo exploitatie en investeringen -3 119 914 1 622 948 -1 702 194 -176 295 410 324 245 780
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I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Vereffening van financiële schulden 1 514 214 1 811 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955
   1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen 
en leasings

1 514 214 1 811 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955

   2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome 
leningen en leasings

0 0 0 0 0 0

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 1 600 000 0 0 0 0
   1. Toegestane leningen 0 1 600 000 0 0 0 0
         - aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0

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

         - aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0

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

         - aan de politiezone 0 0 0 0 0 0

         - aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0

         - aan intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (IGS)

0 0 0 0 0 0

         - aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0

         - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen

0 0 0 0 0 0

         - aan andere bgunstigden 0 1 600 000 0 0 0 0

   2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Aangaan van financiële schulden 6 000 000 0 4 000 000 0 0 2 000 000
      - opname van leningen en leasings b ij financiële 
instellingen

6 000 000 0 4 000 000 0 0 2 000 000

      - opname van leningen en leasings b ij andere 
entiteiten

0 0 0 0 0 0

B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en 
betalingsuitstel

188 706 188 706 316 180 316 180 316 180 316 180

   1. Terugvordering van toegestane leningen 188 706 188 706 316 180 316 180 316 180 316 180
      a. Periodieke terugvorderingen 188 706 188 706 316 180 316 180 316 180 316 180

      b . Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0

   2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld 
aan operationele activiteiten of aan de 
verwerving van vaste activa

0 0 0 0 0 0

III. Financieringssaldo 4 674 492 -3 223 188 2 536 539 -1 487 934 -1 191 402 871 225

Budgettair resultaat van het boekjaar 1 554 579 -1 600 240 834 346 -1 664 228 -781 078 1 117 006



3. INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIR ACTIEPLAN  
 

 

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 0 0 0 0 0 0
   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 3 150 000 0 3 150 000
   1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 3 150 000 0 3 150 000
      a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

      b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 2 800 000 0 2 800 000

      c. Roerende goederen 0 0 0 350 000 0 350 000

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
   2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

      b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 0 0 0 0 0 0
   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 120 000 0 120 000
   1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 120 000 0 120 000
      a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 120 000 0 120 000

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

      c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

   2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

      b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 100 000 0 100 000

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

Schema T3: Investeringsproject: 2020/1: Duurzame mobiliteit - woonwijken (Actieplan: 2020/101-01)
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 0 0 0 0 0 0
   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 2 650 000 0 2 650 000

   1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

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

      c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
   2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 2 650 000 0 2 650 000
      a. Onroerende goederen 0 0 0 2 650 000 0 2 650 000

      b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 150 000 0 150 000
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 0 0 0 0 0 0
   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

   1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

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

      c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

   2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

      b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

Schema T3: Investeringsproject: 2020/2: Speel-en sportsite De Leeuw-nieuwe ontmoetingsplek (Actieplan: 2020/104-03)



 

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 640 000 0 640 000
   1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 640 000 0 640 000
      a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 490 000 0 490 000

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

      c. Roerende goederen 0 0 0 150 000 0 150 000

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

   2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

      b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

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

      c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

   2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

      b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

Schema T3: Investeringsproject: 2020/3: Burgemeesterconvenant 2030 (Actieplan: 2020/105-03)
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vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 0 0 0 0 0 0
   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 600 000 0 600 000
   1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 600 000 0 600 000
      a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

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

      c. Roerende goederen 0 0 0 600 000 0 600 000

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

   2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

      b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 0 0 0 0 0 0
   3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
   4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
   1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0

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

      c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

      e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

   2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
      a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

      b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren
Totaal

Schema T3: Investeringsproject: 2020/4: IT - investeren en implemeteren - digitale omslag (Actieplan: 2020/302-01)



4. EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN 
 

 

  

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Financiële schulden op lang termijn 16 440 528 14 660 887 16 856 773 15 349 191 13 904 236 15 904 236
   1. Financiële schulden op 1 januari 12 252 422 16 440 528 14 660 887 16 856 773 15 349 191 13 904 236
   2. Nieuwe leningen 6 000 000 0 4 000 000 0 0 2 000 000
   3. Aflossingen 0 0 0 0 0 0
   4. Overboekingen -1 811 894 -1 779 641 -1 804 114 -1 507 582 -1 444 955 0
   5. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0
B. Financiële schulden op lang termijn die 
binnen het jaar vervallen 1 811 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955 0
   1. Financiële schulden op 1 januari 1 514 214 1 811 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955
   2. Aflossingen -1 514 214 -1 811 894 -1 779 641 -1 804 114 -1 507 582 -1 444 955
   3. Overboekingen 1 811 894 1 779 641 1 804 114 1 507 582 1 444 955 0
   4. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0
C. Financiële schulden op korte termijn 0 0 0 0 0 0
Totaal financiële schulden 18 252 422 16 440 528 18 660 887 16 856 773 15 349 191 15 904 236

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden
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5. FINANCIËLE RISICO’S 

5.1 Inleiding 
 

De nieuwe BBC 2020 regelgeving heeft decretaal het belang beklemtoond van een duidelijke 
rapportering over de financiële risico’s van het lokaal bestuur zodat de raadsleden tot een 
correcte besluitvorming kunnen komen bij de behandeling van de beleidsrapporten.  

Over die financiële risico’s rapporteert de financieel directeur dus zowel tijdens de opmaak van 
het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, de jaarrekening als het jaarlijkse  
opvolgingsrapport in de maand september. Het overzicht van de risico’s omvat een omschrijving 
van de financiële risico’s (behoudens diegene zonder of met verwaarloosbare impact) die het 
bestuur loopt en de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico’s in 
te dekken of te beheersen.  

We starten dit meerjarenplan met een nieuwe analyse. Net zoals de vorige jaren zal deze 
financiële ‘SWOT’  jaar na jaar uitgebreid worden.  

5.2 Een overzicht van de financiële risico’s 
 

Financiële schulden en rentes 

Het lokaal bestuur heeft de vorige jaren haar leningen afgebouwd met 5,5  mio euro. Als 
uitgangspunt voor haar nieuw investeringsplan 2020-2025 plant ze nieuwe leningen ten bedrage 
van 12 mio euro. Door  de jaarlijkse aflossingen zal de uitstaande schuld zich eind 2025 terug op 
hetzelfde niveau bevinden als eind 2018.  

Het mogelijk renterisico  op de bestaande  leningportefeuille is zeer gering. 81% van onze 
leningen hebben een vaste rentevoet, 14% is vastgeklikt tot 2026. Daarenboven wordt, gelet op 
de monetaire politiek van de ECB die gericht is op prijsstabiliteit en groei (van banen), het risico 
op een substantiële rentestijging de eerstvolgende jaren als ‘laag’ ingeschat.   
Er is in het verleden om rentevoeten te optimaliseren 1 bullet lening aangegaan ten bedrage van 
800.000 euro. Deze wordt in 2023 omgezet naar een klassieke lening op 10 jaar met een jaarlijks 
aflossingsritme.   

De totale jaarlijkse rentelast wordt eind 2025 geraamd op 291.000 euro, zijnde 1,3 % van onze 
totale uitgaven. De jaarlijkse financiële opbrengsten uit onze energieparticipaties, die in de 
gereguleerde markt eveneens deels gekoppeld worden aan de rentevoeten van de ECB,  bedragen 
op dit moment 575.000 euro. 

Voor een aantal nieuwe leningen onderzoeken we de mogelijkheid om te lenen via de Europese 
Investeringsbank (EIB), waardoor de rentevoeten nog verder kunnen gedrukt worden. Voor onze 
nieuwe leningen verwachten we een gemiddelde rentevoet van 1,5% met een mix van vaste 
rentevoeten en (beperkt) vlottende rentevoeten, dit laatste in het kader van actief schuldbeheer. 



  

Overzicht van de rentevoeten van de laatste 5 jaar – bron Belfius  

 

 

Toegestane leningen en erfpacht 

Woonzorggroep Voorkempen: erfpacht – waarde  7.805.866 euro, jaarlijkse canon ten voordele 
van het OCMW van Wijnegem = 177.406 euro. Het is de ambitie en tegelijkertijd een hele 
uitdaging  om het project van de ‘fusie’ van de 2 woonzorgcentra  van OCMW Schoten en OCMW 
Wijnegem via een meer bedrijfsmatige structuur en cultuur ‘break-even’ te laten werken. Als 
tijdelijk startkapitaal werd door beide besturen een opstartlening van elks 500.000 euro verleend, 
terugbetaalbaar in 10 jaarlijkse  schijven vanaf 2021. De werking  van de WZG wordt via de raad 
van bestuur bestaande uit telkens 4 raadsleden van elke bestuur nauwgezet opgevolgd en 
ondersteund. Ook de samenwerking en ondersteuning op ambtelijk niveau tussen de partijen  
met geregelde en gedetailleerde informatieoverdracht maakt dat het  financieel risico als ‘laag’ 
wordt ingeschat. Het recente nieuws over bijkomende Vlaamse financiering in de zorgcentra is 
een bijkomend bonuspunt. 

Ten laste van Pidpa/Hidrorio staat naar aanleiding van de overdracht van onze riolering in 2006 
een ‘toegestane lening van 99 jaar’ in onze boekhouding ingeschreven. De huidige boekwaarde 
bedraagt 937.926 euro, Pidpa betaalt jaarlijks een bedrag van 11.300 euro terug.  Inherent aan de 
werking van Pidpa verwachten we geen financiële risico’s. De gemeente is tijdens die periode ook 
niet ingestapt in de toenmalig door privé partijen aangeboden mogelijkheden van ‘onroerende 
(buitenlandse) sale-and-leaseback operaties’  zodat we nu ook geen juridische of fiscale risico’s 
lopen. BTW-rulings hebben vroeger reeds duidelijk gemaakt dat alle uitgaven gekoppeld aan 
rioleringswerken het 6% BTW voordeel genieten, wat een opportuniteit is bij bepaalde 
wegenwerken waarbij we samenwerken met Pidpa. 

Alles wordt juridisch voorbereid om na de restauratie van de J. Vlemincktoren het gebouw in 
erfpacht te geven aan Avant Garden voor een periode van 99  jaar. De jaarlijkse canon ten 
voordele van de gemeente bedraagt 14.144 euro (erfpachtwaarde = 1.400.000 euro) en wordt 
jaarlijks geïndexeerd. Door de erfpacht kunnen toekomstige eigenaarsherstellingen door de 

TabeL van de schuld - opmaak  MJP 2020_2025

T4  Evolutie van de financiële schulden
Leningen - samenvatting 2014 2018 2022 2025

incl nieuwe leningen BBC saldo schuld 31/12 20.733.973,90    15.219.309,06      17.463.772,57      15.317.906,01 
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gemeente overgedragen worden aan de erfpachthouder. Een inschatting van eventuele financiële 
risico’s op lange termijn kan nu niet gemaakt worden.  

Voor de aanleg van het kunstgrasveld door Voetbalclub Wijnegem plant de gemeente een 
investeringssubsidie van 200.000 euro en een terugbetaalbare renteloze lening van 200.000 euro 
op 15 jaar . Gelet op het financieel plan van de club wordt het financieel risico van de gemeente 
als ‘laag’ beschouwd.  

PPS en DBFM 

Op dit moment heeft de gemeente dergelijke contracten niet lopen. Voor de bouw van ons 
nieuwe schoolproject met de GO! wordt wel een DBFM (Design, Build, Finance, Maintenance) 
voorbereid. Oplevering wordt ten vroegste verwacht tegen 2025. Vanaf 2026 zou dan een 
jaarlijkse  beschikbaarheidsvergoeding van ca 500.000 euro gedurende 30 jaar moeten betaald 
worden. In het huidige plan moeten, behoudens enkele opstartkosten, nog geen middelen 
voorzien worden. De verwachte extra fiscale middelen (onroerende voorheffing en 
personenbelasting), voortvloeiend uit geplande of reeds opgestarte bouwprojecten in de 
gemeente, zullen volstaan om hieraan te voldoen. 

De ‘vermarkting’ van de oude schoolsite geeft later eveneens beleidsruimte.  

Voor de bouw van het nieuwe Minos politiekantoor te Mortsel zijn vanaf oplevering (verwacht 
2020) ook extra werkingssubsidies van de 5 gemeenten noodzakelijk.  Maar ontvangen gelden uit 
het ‘boetefonds’ maken dat onze toelagen over de periode 2020-2025 niet extra verhoogd 
moeten worden.  

Personeel 

Het nieuwe organogram wordt gefaseerd ingevoerd, budgettair worden de nodige middelen 
voorzien. 2019 was trouwens een uitzonderlijk ‘vruchtbaar’ jaar, de vervanging voor 
pensioneringen en de nieuwe aanwervingen als opstap naar een verdere professionalisering, 
maken dat we al bijna halfweg onze planning zitten. Ook de verhoging naar 3% voor de 2e 
pensioenpijler werd inmiddels ingevoerd waardoor het risico op een grotere stijging van de 
responsabiliseringsbijdrage vermeden wordt. Door de recente Vlaamse subsidie voor die 
responsabiliseringsbijdrage van 50% wordt deze uitgave over de periode 2020-2025 ook 
getemperd tot 1,5 mio euro voor ons bestuur. Nog steeds een aanzienlijk bedrag en ook na 2025 
zullen we hier nog vele jaren extra middelen voor moeten voorzien. We beschikken niet over een 
eigen pensioenreservefonds dus moet de financiering vooral komen van onze fiscale inkomsten 
(of bijkomende Vlaamse subsidies).  Wijnegem kent al vele jaren een mooi parcours van ‘groei’. En 
ook de volgende jaren staat er heel wat op de planning.  Toekomstige extra fiscale ontvangsten 
kunnen alsmaar beter gesimuleerd worden en laten een positief beeld zien.  

Maar, de impact van het afschaffen van de woonbonus op een mogelijke ‘immoswitch’ van de 
klassieke 70% eigenaar – 30% huurder naar een heel andere verhouding die de waarde van 
onroerend goed onder druk zou zetten, kunnen we niet inschatten. Eind jaren ‘70 leed onze 
gemeente aanzienlijke verliezen op het  verkavelingsproject De Wijngaard.  Voorzichtigheid is dus 
geboden bij onze budgettaire planning op middellange termijn. 

 

 



Werkingskosten 

De energiekosten kunnen door onze geplande ‘klimaatinvesteringen’ gevoelig dalen. Dit vergt wel 
heel wat jaren werk dus zal niet onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden. De sluiting van het 
zwembad eind 2022 zal eveneens een positief effect hebben. De zeer actuele CO2-problematiek 
creëert wel onzekerheid. Wanneer stappen we over van gas naar groene elektriciteit  zoals 
waterstof bijvoorbeeld? Testen in Nederland geven aan dat een commercialisering binnen de 5 
jaar kan opgestart worden, dat is indrukwekkend snel. Voor onze eigen bouw-en 
aankoopplannen… hoe wordt dit alles verwerkt voor de nieuwe school of de jeugdlokalen, gaan 
we voor nieuw technisch materiaal, zoals kantenmaaiers en bladblazers, nu al kunnen/moeten 
overstappen  van 2-takt toestellen naar elektrisch aangedreven toestellen  conform het 
luchtbeleidsplan…? Veel vragen waar goede opvolging noodzakelijk is om duurzaamheid 
financieel draaglijk te maken.  

Uitgaven sociale dienst 

De essentiële uitgaven voor o.m. leefloon en aanvullende steun gaan al jaren in stijgende lijn. De 
netto-kosten (na verrekening van subsidies en terugbetalingen) blijven weliswaar draaglijk voor 
ons bestuur. Het continue activeringsbeleid via  allerhande tewerkstellingsprojecten (art 60, 
GPMI,  SINE, LDE,…) dragen hieraan bij. Wel is het als ‘klein’ bestuur een zware opdracht voor ons 
uitvoerend en ondersteunend personeel. Ziekte wordt hier al enkele jaren als zeer problematisch 
ervaren. Dit kan echt als sterk ‘bedreigend’ gecatalogeerd worden. Soelaas zal er moeten komen 
van de grotere netwerken waar Vlaanderen ons ook subsidiërend naartoe stuurt.  KINA, ELZ, GBO, 
regierol lokaal sociaal beleid… passen perfect binnen het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid van 
2018.   

Nieuw in BBC 2020 is dat door de integratie van gemeente en OCMW er nu 1 meerjarenplan 
wordt opgemaakt waarbij er budgettair geen gemeentelijke toelage meer ingeschreven wordt 
voor de werking van het OCMW. Het OCMW wordt vanaf nu, net zoals de gemeente, direct 
gefinancierd vanuit de fiscale middelen. Dit kan het sociale beleid – als rode draad doorheen het 
beleidsplan – alleen maar versterken. 

Borgstellingen 

De gemeente heeft enkele borgstellingen op leningen geboekt staan, heden 350.000 euro voor 
Ika en Igean samen en binnenkort extra voor de recente kapitaalverhogingen PubliT en Pampero. 
Het risico op activering van deze waarborgen wordt als ‘nihil’ beschouwd. Meestal worden die 
waarborgen gevraagd om betere rentevoorwaarden te krijgen. De ‘notoriëteit’ van de gemeente 
kan dan een positief effect hebben. De transparante werking van de ‘intercommunales’, het 
goedkeuringstoezicht van de gemeenten, de spreiding van de investeringen over veel besturen en 
veel projecten (bij bv IKA energieprojecten) maken dat eventuele calamiteiten vlot opgevangen 
kunnen worden binnen die organisatie zelf.  

Fiscale ontvangsten 

De 2 belangrijkste belastingopbrengsten (onroerende voorheffing en personenbelasting ) 
evolueren verder van 9,2 mio euro in 2020 naar 10,7 mio euro in 2025 en zijn goed voor bijna 50% 
van onze totale exploitatie ontvangsten. We voorzien geen bedreigingen op deze inkomsten. De  
effecten van de federale en Wijnegemse taxshift  zijn uitgewerkt tegen 2022 en de ramingen van 
de FOD Financiën houden hiermee rekening. Gelet op de huidige overheidsschuld en de Europese 
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budgettaire  regels  verwachten we geen nieuwe federale belastingverlagingen voor de volgende 
jaren.  

Beleggingen  - Optima faillissement  

De gemeente heeft een vordering in het faillissement van 3,5 mio euro (3,1 mio belegging + rente 
en kosten). We weten inmiddels dat de kans voor de gemeenten om een dividend uit het 
faillissement te krijgen reëel is (zie  http://faillissementoptimabank.eu/nieuws.html) maar de 
ordegrootte en het wanneer blijven het grote vraagteken. Ook inzake de eigen gerechtelijke 
procedures i.v.m. de bancaire verantwoordelijkheid  van de Optima directie blijft het koffiedik 
kijken. De verhuis van ons dossier van Gent naar Brussel (samenvoegen van dossier met dat van 
de curatoren) heeft zeker vertragend gewerkt voor een uitspraak in 1e aanleg.   

Het beaamt dus  om, net zoals in een bedrijfsomgeving, onze vordering budgettair de volgende 
jaren af te bouwen. We zullen in 2019 een eerste ‘afboeking’ van 400.000 euro inschrijven. Ook 
de volgende jaren plannen we een verdere afbouw. We zullen dit koppelen aan de uitslag van de 
jaarrekening. Telkens we een budgettair resultaat hebben dat beter is dan begroot, kunnen we 
een deel toewijzen aan het boeken van een onwaarde. Op het moment dat de gemeente dan 
uitkeringen ontvangt uit het faillissement of  uit onze gerechtelijke procedures, kunnen we die 
gelden gebruiken voor schuldafbouw, het initiële doel trouwens van de Vipa-gelden die we in 
2015 ontvingen.  

  

  

 

 

  



6. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES  
 

Inleiding 
Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden 
kunnen beoordelen, bepaalt de regelgeving (artikel 3, 4° van MB BBC 21 juni 2018) dat de 
toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur 
gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport.   

Hierna volgen de belangrijkste cijfers. Om het geheel vlot leesbaar te houden, geven we het 
overzicht deels schematisch weer.  

Een overzicht van de grondslagen en assumpties  
 

Personeel 

- Inflatie (gezondheidsindex): + 1,6% in 2002, +1,5% periode 2021-2025. 
- Jaaranciënniteit: 1% 
- 2e pensioenpijler contractueel personeel: 3% vanaf 2020. 
- Invoering vernieuwd organogram:  
- Nieuw personeel = contractueel ipv statutair, kost werkgeversbijdragen – 15% en als 

beginwedde – 20% door verwachte lagere geldelijke en schaalanciënniteit. 
- We budgetteren elk jaar het verwacht aantal personeelsleden die in dienst zullen zijn, niet het 

volledige kader. In de tabel over de personeelsleden wordt een overzicht gegeven over dit 
‘effectief’ per heden en eind 2025.  

- Werkgeversbijdragen statutair personeel: verhoging pensioenbijdrage vanaf 2022 met 5% tot 
43%. 

- Responsabiliseringsbijdrage: na tussenkomst van Vlaanderen zal de  netto kost voor het lokaal 
bestuur 1,5 mio euro bedragen over de periode 2020-2025. Door de verhoging van de 2e 
pensioenpijler van 1% naar 3% vanaf 2021 behoudt het bestuur de korting die ze van de RSZ 
krijgt op de responsabiliseringsbijdrage. 

- Pensioenen mandatarissen: verhoging budget vanaf 2022 door de geplande pensionering van 
de huidige burgemeester. 

 

Werkingskosten 

Voor de werkingskosten nemen we als basis de geactualiseerde cijfers van 2019 (laatste 
budgetwijzingen/aanpassingen van gemeente en OCMW) en corrigeren op basis van de 
verwachtingen.  We passen dus geen ‘zero based budgetting’ toe, noch verhogen klassiek met een 
index.   

De analytische opvolging van kosten gebeurt door de toewijzing van uitgaven aan kostenplaatsen. 
De budgetten zelf worden op een ‘hoog niveau’ samengevoegd. De gewone werkingsbudgetten 
van het OCMW en de gemeente worden nu de budgetten van het ‘lokale bestuur’ met als 
entiteitscode GE. Specifieke uitgaven van de  sociale dienst of gekoppeld aan subsidies blijven 
toegewezen aan beide entiteiten (GE= gemeente, OC = OCMW).  
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Toelagen 

Bijdrage politiezone Minos, de verdeelsleutel blijft behouden op: 

 

 

 

Bijdrage Brandweerzone  Antwerpen, de verdeelsleutel voor Wijnegem is als volgt: 

 

 

Toelagen aan verenigingen: alle toelagen aan o.m. de sport-en jeugdverenigingen  worden in 2020 
verhoogd met 8% tov de cijfers van 2014. Voor de volgende jaren wordt een verhoging met 
jaarlijks 1,5% ingeschreven. 

Door de budgettaire ‘samensmelting’  van gemeente en OCMW wordt er geen toelage meer 
voorzien voor de werking van het OCMW. Het OCMW wordt rechtstreeks gefinancierd vanuit de 
beschikbare middelen van het lokale bestuur.  

 
Schulduitgaven 

We schrijven voor 12 mio euro nieuwe leningen in , met een verwachte rente over deze 
beleidsperiode  van 1,5%. Er wordt klassiek afgelost  (degressief, 20 jaar), we opteren ervoor om 
geen bullet leningen af te sluiten. 

Een eventuele rentestijging wordt ingedekt door inkomsten uit dividenden die ook gekoppeld zijn 
aan rentevoeten van de ECB. De verhouding betaalde rente – ontvangen dividenden bedraagt 
ongeveer 1 op 2. 

Door de jaarlijkse aflossingen bedraagt  de uitstaande schuld eind 2025 15,9 mio euro en zal 
ongeveer even hoog zijn als de uitstaande  schuld bij het afsluiten van jaarrekening  2018. 

Voor de nieuwe school, samen met GO!,  zal na verwachte oplevering in 2025 vanaf 2026 jaarlijks 
500.000 euro extra moeten voorzien worden. Het voorzien in deze middelen wordt  mee 
opgenomen in onze planning.   

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

0.88% 0.94% 1.01% 1.07% 1,12% 1,18%



Belastingontvangsten 

De belangrijkste tarieven blijven ongewijzigd: 

Onroerende  voorheffing: 850 opc 
Personenbelasting: 7% 

We verwachten een jaarlijkse stijging die hoger is dan de inflatie. De bevolking groeit tot boven de 
10.000 inwoners en het aantal bouwprojecten van zowel gezinnen als bedrijven blijft in stijgende 
lijn gaan.  Bij simulaties hanteren we  per nieuwe wooneenheid een jaarlijkse stijging van deze 
fiscale opbrengsten met 1.500 euro a 1.700 euro. 

Een lichte daling van het tarief voor de onroerende voorheffing tegen  2025 wordt onderzocht 
maar is budgettair nog niet opgenomen. 

 

Exploitatieontvangsten 

De belangrijkste wijzigingen zijn de geplande  invoering van het diftarsysteem voor 
huisvuilophaling in 2021 en de verdere toepassing  van het principe van ‘de vervuiler betaalt’ 
waardoor het tarief van de huisvuilzakken nu  verhoogd wordt (laatste aanpassing was 2014). De 
ambitie is wel minder afval door meer recyclage waardoor gezinnen de prijsverhoging kunnen 
counteren.  

Door het sluiten van het zwembad in 2023 vallen ook die ontvangsten weg.  

Net zoals bij de uitgaven passen we geen zero-based-budgetting toe maar vertrekken van de 
geactualiseerde cijfers van 2019 en corrigeren op basis van verwachtingen.  

Meerjarenplan 2020-2025 - actualisatie  

Jaarlijks zullen alle uitgaven en ontvangsten geactualiseerd worden. Dat is ook het moment om 
het resultaat van de jaarrekening op te nemen in het meerjarenplan.  

De budgettaire uitgangspunten zijn hierbij dat het verschil tussen alle ontvangsten en alle 
uitgaven elk jaar gelijk aan of groter dan nul moet zijn en dat de autofinancieringsmarge (AFM)  
eind 2025 ook positief is.  

Hieraan wordt voldaan bij opmaak van dit plan: 

 

In de BBC 2020 wordt ook een nieuwe ‘gecorrigeerde autofinancieringsmarge’ ingevoerd om voor 
de besturen die gebruik maken van niet-klassieke lening overeenkomsten -  zoals bullet leningen 
waarbij wel rente , maar geen kapitaal wordt afgelost – de ‘klassieke’ AFM te visualiseren.  

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
   - Gemeente en OCMW 3.725.414 2.125.174 2.959.520 1.295.292 514.214 1.631.219

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 3.725.414 2.125.174 2.959.520 1.295.292 514.214 1.631.219

II. Autofinancieringsmarge
   - Gemeente en OCMW 168.628 -491.230 -266.772 -465.364 262.641 410.241
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Voor Wijnegem is deze gecorrigeerde AFM hoger dan de  ‘officiële’ maar dus verder zonder 
betekenis. 

 

 

 

 

  

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
   - Gemeente en OCMW 581.511 -139.529 197.627 -154.121 421.681 627.260

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 581.511 -139.529 197.627 -154.121 421.681 627.260



7. VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR BIJHORENDE 
DOCUMENTATIE EN ALLE ANDERE RELEVANTE INFORMATIE 
BESCHIKBAAR IS 

 

Volgende documentatie is niet terug te vinden in het meerjarenplan, maar staat ter beschikking. 

De omgevingsanalyse 2018 
Er werd een omgevingsanalyse opgemaakt voor Wijnegem. Deze werd opgemaakt volgens de 
DESTEP methode. De volledige analyse is terug te vinden op de website onder 
https://www.wijnegem.be/index/beleid-en-organisatie/beleidsdocumenten/mjp-2020-2025. 

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het 
meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen 
en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten 
en uitgaven 

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen is terug 
te vinden in bijlage 5. 

Een overzicht van de toegestane werkings- en 
investeringssubsidies (per jaar) 
Deze informatie is terug te vinden in bijlage 1. 

Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden 
Een overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken zijn te vinden 
op de website onder https://www.wijnegem.be/index/beleid-en-
organisatie/beleidsdocumenten/mjp-2020-2025.  

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de 
verplichting heeft tussen te komen in verliezen of tekorten 
Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke 
verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten die 
er deel van uitmaken zijn te vinden op de website onder https://www.wijnegem.be/index/beleid-
en-organisatie/beleidsdocumenten/mjp-2020-2025.  

Een overzicht van de personeelsinzet 
Een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan 
is terug te vinden in bijlage 2. 
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Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting 
die het bestuur heft 
Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heeft is terug te 
vinden op de website onder https://www.wijnegem.be/index/beleid-en-
organisatie/beleidsdocumenten/mjp-2020-2025.  

Andere relevante informatie 
De resultaten van Wijnegem Spreekt! 2019 kan je vinden op de website onder 
https://www.wijnegem.be/index/communicatie/participatie. 

Er werd een advies gevraagd aan de verschillende adviesraden van Wijnegem over het ontwerp 
van het meerjarenplan. Deze zijn terug te vinden op de website 
https://www.wijnegem.be/index/beleid-en-organisatie/beleidsdocumenten/mjp-2020-2025. 

Een overzicht van de daden van beschikking gedelegeerd door de gemeenteraad aan het college 
van burgemeester en schepenen als bijlage 3. 

Nominatieve lijst van alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die de gemeenteraad 
delegeert aan het college van burgemeester en schepenen als bijlage 4. 

 


