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BELEIDSNOTA

Inhoudstafel
Prioritair Beleid
BD-01: Een voorzichtig financieel beleid
AP-01.01: De financiële toekomst van onze gemeente veilig stellen

1
1
1

A-01.01.01: Bewaken van de gemeentelijke schuld

1

A-01.01.02: Zorgen voor de nodige inkomsten via belasting- en retributiereglementen en concessies

1

A-01.01.03: Beperken van de werkingskosten

2

A-01.01.04: Intergemeentelijke samenwerking “Neteland”

2

AP-01.02: De personeelskost onder controle houden

2

A-01.02.01: Mandatarissen en gemeenteraadsleden

2

A-01.02.02: Personeel administratie

3

A-01.02.03: Personeel technische dienst

3

A-01.02.04: Personeel sportdienst

3

A-01.02.05: Personeel bibliotheek

3

A-01.02.06: Personeel jeugddienst

3

A-01.02.07: Personeel cultuurdienst

3

A-01.02.08: Personeel onderwijs

3

BD-03: Beheer van het gemeentelijk patrimonium
AP-03.01: Onderhoud van het gemeentelijk patrimonium
A-03.01.01: Onderhoud van het gemeentelijk patrimonium
AP-03.02: Optimalisatie technische dienst

3
3
4
4

A-03.02.01: Herbestemming site 'Serneels'

4

AP-03.03: Modernisering administratief centrum

4

A-03.03.01: Renovatie huis Wertelaers
BD-05: Een sociale gemeente
AP-05.01: Werkingsmiddelen verschaffen aan het OCMW

5
5
5

A-05.01.01: Financiële ondersteuning

5

A-05.01.02: Personeelsondersteuning

5

A-05.01.03: Infrastructurele ondersteuning

6

AP-05.02: Sociale initiatieven vanuit de gemeente

6

A-05.02.01: Sociale initiatieven

6

BD-08: Infrastructuur voor de burger

6

AP-08.01: Infrastructuur voor sport

6

A-08.01.01: Onderhoud sportcentrum

7

A-08.01.02: Oprichten sportgebouw

7

A-08.01.03: Omgevingsaanleg 't Kapelleke

7

A-08.01.04: Aanleg en onderhoud van (wandel)wegen

7

AP-08.02: Infrastructuur voor cultuur

7

A-08.02.01: Onderhoud gemeenschapscentrum

7

A-08.02.02: Mogelijkheden voor nieuwe culturele infrastructuur

7

AP-08.03: Cultureel erfgoed in stand houden

8

A-08.03.01: Restauratie van de kerk

8

A-08.03.02: Restauratie van de kerktoren

8

BD-10: Een toekomstgericht onderwijs

8

Inhoudstafel
AP-10.01: Zorgen voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod

8

A-10.01.01: Basisonderwijs

8

A-10.01.02: Kunstonderwijs

9

AP-10.02: Zorgen voor een goede schoolinfrastructuur

9

A-10.02.01: Onderhoud van de schoolgebouwen

9

A-10.02.02: Infrastructurele aanpassingen aan de school

9

BD-12: Het openbaar domein inrichten

9

AP-12.01: Weg- en rioleringswerken

9

A-12.01.01: Bouwelse Steenweg

10

A-12.01.02: Dekbunders

10

A-12.01.03: Zwanenberg

10

A-12.01.04: Herentalse Steenweg

10

AP-12.02: Onderhoud van het openbaar domein

10

A-12.02.01: Aanpassingswerken aan het openbaar domein

10

A-12.02.02: Sneeuw- en ijzelbestrijding

11

A-12.02.03: Onderhoud van de wegen

11

A-12.02.04: Onderhoud aan het openbaar domein door derden

11

A-12.02.05: Werkingsmiddelen voor de technische dienst

11

AP-12.03: Uitvoeren van het mobiliteitsplan

11

A-12.03.01: Ingrepen aan de weginfrastructuur

11

A-12.03.02: Herziening van het mobiliteitsplan

12

BD-13: Zorg voor het milieu
AP-13.01: Een goed afvalbeleid

12
12

A-13.01.01: Huis-aan-huis-ophaling

12

A-13.01.02: Zorgen voor de uitbating van het containerpark

12

A-13.01.03: Andere initiatieven met het oog op afvalvoorkoming

12

AP-13.02: Initiatieven ter ondersteuning van het milieubehoud

12

A-13.02.01: Energiebesparende maatregelen

13

A-13.02.02: Acties in het kader van de Burgemeesterconvenant

13

A-13.02.03: Klimaatneutrale organisatie 20/20

13

A-13.02.04: Ondersteuning van initiatieven ter bevordering van het milieu

13

A-13.02.05: Andere milieugerelateerde initiatieven

13

BD-15: Zorgen voor huisvesting
AP-15.01: Een lokaal woonbeleid uittekenen

13
14

A-15.01.01: Ontwikkelen van een woonbeleidsvisie

14

A-15.01.02: Een woonloket uitbouwen

14

AP-15.02: Uitbreiding van het woonaanbod

14

A-15.02.01: Verkaveling Cardijnlaan verder realiseren

14

A-15.02.02: Woonerf Koestraat

15

A-15.02.03: Bouwgronden creëren

15

A-15.02.04: Leegstand aanpakken

15

A-15.02.05: De woningkwaliteit verbeteren

15

Overig Beleid

15

Inhoudstafel
GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS
GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS
BD-02: Creëren van een efficiënte en aangename werkomgeving
AP-02.01: Een goed en maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid

15
15
15
15

A-02.01.01: Aandacht voor personeelswelzijn

16

A-02.01.02: Efficiënte inzet en ontwikkeling van competenties en talenten

16

A-02.01.04: Aandacht voor de kwaliteit van de organisatie

16

AP-02.02: Een moderne vorm van communicatie met de burger

16

A-02.02.01: Moderne communicatiemiddelen gebruiken

17

A-02.02.02: Digitalisering verder uitbouwen

17

AP-02.03: ICT

17

A-02.03.01: Aankoop van hard- en software

17

A-02.03.02: Onderhoud van software

18

BD-04: Een veilig Herenthout
AP-04.01: Investeren in de veiligheid van de burgers

18
18

A-04.01.01: Algemeen nood- en interventieplan optimaliseren

18

A-04.01.02: Verdere uitbouw GAS

18

AP-04.02: Samenwerking voor veiligheid

19

A-04.02.01: Bijdrage aan de werking van de politiezone

19

A-04.02.02: Bijdrage aan de werking van de brandweerzone

19

BD-06: De handels- en toeristische functie van Herenthout uitbouwen
AP-06.01: Versterken van de handelsfunctie

19
19

A-06.01.01: Onderzoek door een detailhandelcoach

19

A-06.01.02: Toekennen van een vestigingspremie

19

A-06.01.03: Het aanbod aantrekkelijk maken

20

AP-06.02: Aandacht voor de verkeerssituatie
A-06.02.01: Uitbreiding van parkeermogelijkheden in het centrum
AP-06.03: De toeristische mogelijkheden van Herenthout promoten

20
20
20

A-06.03.01: Toeristische promotie

20

A-06.03.02: Toeristische voorzieningen ontwikkelen

21

BD-07: Bevorderen van een verantwoorde vrijetijdsbesteding

21

AP-07.01: Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid

21

A-07.01.01: Ondersteuning van cultuurverenigingen

22

A-07.01.02: Activiteiten voor een breed publiek organiseren/ondersteunen, met aandacht voor gemeenschapsvorming

22

A-07.01.03: Kansengroepen worden aangezet tot participatie in het culturele veld

22

A-07.01.04: Er wordt ingezet op duurzame cultuureducatie

23

AP-07.02: Een laagdrempelige en hedendaagse bibliotheek

23

A-07.02.01: De bibliotheek neemt leesbevorderende en culturele initiatieven

23

A-07.02.02: De bibliotheek zorgt voor e-inclusie

24

A-07.02.03: Er is een aangepaste dienstverlening voor kansengroepen

24

A-07.02.04: De bibliotheek werkt samen met de lagere scholen

24

A-07.02.05: De bibliotheek participeert aan het interbestuurlijk project 'bibliotheekportalen'

25

AP-07.03: Sportactiviteiten stimuleren

25

Inhoudstafel
A-07.03.01: Financiële ondersteuning sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria

25

A-07.03.02: Subsidies clubs voor gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en -coordinatoren en voor opleidingen

25

A-07.03.03: Activering kinderen en 50plussers door lessen, schoolsport, evenementen of deelname regio-activiteit

25

A-07.03.04: Organisatie laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor kansengroepen door transversale samenwerking

25

A-07.03.05: Het gemeentebestuur neemt initiatieven die het sportbeleid en de sportbeleving versterken

26

BD-09: De belevingswereld van de jeugd stimuleren

26

AP-09.01: Activiteiten voor en door jongeren ondersteunen

26

A-09.01.01: Ondersteuning van de jeugdverenigingen

26

A-09.01.02: organisatie van speelpleinwerking

27

A-09.01.03: Jeugdcultuur kan zich ontwikkelen en verspreiden

27

AP-09.02: Infrastructuur voor de jeugd voorzien

27

A-09.02.01: Speelpleintjes onderhouden en opwaarderen

28

A-09.02.02: Ter beschikking stellen van een jeugdhuis

28

A-09.02.03: Ter beschikking stellen van atelierruimte

28

BD-11: Aan ontwikkelingssamenwerking doen
AP-11.01: Versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking

28
28

A-11.01.01: Ondersteuning van lokale initiatieven

29

A-11.01.02: Behoud en uitbouw van de titel 'FairTrade-gemeente'

29

BD-14: Ruimtelijke ordening
AP-14.01: Inrichtingsplannen opstellen
A-14.01.01: Ruimtelijke uitvoeringsplannen

29
29
29

Doelstellingennota
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238
GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Prioritair Beleid
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

9.109.200,00

11.300.467,00

2.191.267,00

Investeringen

4.981.000,00

2.187.000,00

-2.794.000,00

Andere

650.850,00

3.040.263,00

2.389.413,00

Totalen

14.741.050,00

16.527.730,00

1.786.680,00

Beleidsdoelstelling: BD-01: Een voorzichtig financieel beleid
Steeds meer gemeenten komen in financieel nauwe schoentjes te zitten. Dat is ook niet verwonderlijk: er wordt steeds meer en
betere dienstverlening van de gemeenten gevraagd, er worden bevoegdheden van hogerhand doorgeschoven naar de lagere
besturen, waardoor steeds meer personeel dient aangeworven te worden, de kosten stijgen zoals bv. de steun bij het OCMW en
dat alles terwijl de inkomsten dalen als gevolg van het wegvallen of sterk verminderen van dividenden en subsidies, de taxshift die
voor de gemeenten een bijkomende vermindering van inkomsten via de personenbelasting betekent, …
Het is dus van essentieel belang om bij het uitwerken van een beleid voortdurend rekening te houden met de financiële situatie van
de gemeente.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.290.770,00

10.420.467,00

4.129.697,00

Andere

582.850,00

3.025.263,00

2.442.413,00

Totalen

6.873.620,00

13.445.730,00

6.572.110,00

Actieplan: AP-01.01: De financiële toekomst van onze gemeente veilig stellen
Stilstaan is achteruitgaan. De gemeente moet zich kunnen ontwikkelen maar dient tegelijk de financiën goed in het oog te houden.
Om zijn doelstellingen te kunnen realiseren, heeft het bestuur geld nodig. Daarvoor moet de gemeente zich van inkomsten
verzekeren. Om de inkomsten niet ongebreideld de hoogte te moeten insturen, moeten we er ook voor zorgen dat de kosten van
de gemeente beheersbaar blijven. Het uitwerken van een lange termijnvisie is hiervoor essentieel maar ook in het werk van alledag
dient dit in het oog gehouden te worden. Dit moet helpen om de financiële toekomst van onze gemeente veilig te stellen.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

978.470,00

8.388.467,00

7.409.997,00

Andere

582.850,00

3.025.263,00

2.442.413,00

Totalen

1.561.320,00

11.413.730,00

9.852.410,00

Actie: A-01.01.01: Bewaken van de gemeentelijke schuld
De schuldenlast zal beheersbaar moeten blijven. Eventuele nieuwe leningen zullen worden aangegaan voor een relatief korte
termijn (maximum 15 jaar) zodat we deze lasten niet te lang meeslepen en de toekomst niet hypothekeren. Er zal getracht worden
de investeringen zo te plannen dat de reserves niet dalen en de schuldenlast niet significant stijgt. Een stijging van de schuldenlast
is te verantwoorden doordat ernstig geïnvesteerd wordt in de vernieuwing van het patrimonium, waardoor kan verwacht worden
dat de kost voor onderhoud en energie evenredig daalt.
Van de voorziene 4 miljoen euro werden in 2017 geen leningen opgenomen. In 2018 wordt slechts een opname van 3 miljoen euro
gepland. Door een betere spreiding van de projecten zullen we deze legislatuur 1 miljoen euro minder lenen dan voorzien in de
meerjarenplanaanpassing 2017. Hierdoor blijft de schuldenlast beter beheersbaar.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

95.250,00

0,00

-95.250,00

Andere

582.850,00

3.000.000,00

2.417.150,00

Totalen

678.100,00

3.000.000,00

2.321.900,00

Exploitatie

Actie: A-01.01.02: Zorgen voor de nodige inkomsten via belasting- en retributiereglementen en concessies
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De in onze gemeente toepasselijke belasting- en retributiereglementen werden in 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd voor
een periode van zes jaar. Voorafgaand daaraan werden de reglementen door administratie, adviesraden en bestuur gescreend op
hun overeenstemming met de praktische noden. Een aantal reglementen werden ernstig vereenvoudigd of de administratie er rond
werd efficiënter gemaakt. Degelijke reglementen moeten zorgen voor zekere en standvastige inkomsten.
Er wordt voortdurend getracht de belastingen en retributies functioneel te houden en met zo weinig mogelijke administratieve last
te innen. Reglementen worden aangepast aan de actuele ontwikkelingen zoals bv. de intrede van de omgevingsvergunning.
Andere inkomsten komen uit het Gemeentefonds, concessies, dividenden van intergemeentelijke verenigingen, …

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

25.620,00

8.386.967,00

8.361.347,00

Andere

0,00

25.263,00

25.263,00

Totalen

25.620,00

8.412.230,00

8.386.610,00

Actie: A-01.01.03: Beperken van de werkingskosten
Een goede projectplanning en het ontwikkelen van een langetermijnvisie geeft ons meer kansen om in te spelen op
subsidiemogelijkheden en samenwerking met OCMW, andere gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het
beperken van de werkingskosten van het bestuur moet eveneens een permanente doelstelling zijn. Dit doen we o.m. door het
gezamenlijk aankopen van courante zaken zoals kantoormateriaal, telecom, poetsproducten … (schaalvoordeel) door gemeente en
OCMW, door de Achtkantgemeenten of binnen IOK, het permanent screenen van meerjarige (onderhouds)contracten en het
beheersen van het energiegebruik in de eigen gebouwen. De gemeente stapte onlangs in FARYS in, die tegen een lage vergoeding
zeer goede resultaten kunnen voorleggen bij samenaankopen.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

853.600,00

1.500,00

-852.100,00

Actie: A-01.01.04: Intergemeentelijke samenwerking “Neteland”
De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar werken reeds jaar en dag samen in diverse
samenwerkingsverbanden. Om de bestuurskracht in de toekomst te verhogen en de regio beter te wapenen voor de toekomst
willen de 5 gemeenten, naar analogie met de politiezone, een gemeentezone “Neteland” vormen. Op deze manier verhogen we de
bestuurskracht van de regio, maar zodoende ook van elke individuele gemeenten.
Aan de basis ligt het aanvoelen dat enkele bestaande samenwerkingsverbanden soms te grillig (wisselende samenstelling door
gemeenten die in- en uitstappen) of te grootschalig (logge structuur, te weinig voeling met enkele deelnemende gemeenten) zijn, in
combinatie met de noden aan meer efficiëntie en bestuurskracht op diverse vlakken.
Binnen gemeentezone “Neteland” zijn de gemeenten prioritaire partners van mekaar en nemen ze beslissingen inzake
samenwerking samen, op een collegiale manier. Dat gebeurt in een vaste regio waarin “samen uit en samen thuis” geldt. Dat wil
niet zeggen dat er daarbuiten niet kan worden samengewerkt. Soms moet dat zelfs (bv. materies waarin grotere opschaling
noodzakelijk is, bv. IOK).
Het is een samenwerking die niet enkel informeel, of naar aanleiding van een subsidie, wordt gestart maar veel verder gaat dan dat.
Ze kan desgevallend ook ingrijpen op de organisatie. Het is geen samenwerking die meteen geld oplevert maar wel de
bestuurskracht fundamenteel versterkt.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.000,00

0,00

-4.000,00

Actieplan: AP-01.02: De personeelskost onder controle houden
De maatschappij evolueert en daarmee ook onze organisatie. Er komen taken bij, mensen gaan met pensioen of verlaten om een
andere reden onze organisatie, de zienswijzen veranderen … de wereld staat niet stil. De personeelskost is voor het bestuur echter
de grootste uitgave van de gewone exploitatie. Daarom moeten we ons organogram permanent in vraag durven stellen op weg
naar een betere, efficiëntere organisatie: de juiste vrouw/man op de juiste plaats, zeg maar. Een eerste beweging in die richting
werd reeds gerealiseerd door verschuiving van personeelsleden naar andere taken.
Een nieuw organogram, dat de diensten van gemeente OCMW verenigt met het oog op de verplichte integratie van beide
administraties, ligt voor en wordt momenteel in een wettelijke vorm gegoten. Het nieuwe organogram tekent een nieuwe structuur
uit voor het geheel van het lokaal bestuur. We trachten op die manier onze organisatie performanter te maken zonder dat de
nieuwe structuur een exuberante stijging van de personeelskost zal meebrengen.
Een lichte verhoging in de personeelskost is niet te vermijden gezien de aanpassing aan de index, verhoging wegens
schaalanciënniteit, noodzakelijke vervanging van zieke statutaire medewerkers, …
Daarnaast willen we ook kansen bieden aan sociale tewerkstelling, stagiairs en jobstudenten.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

5.312.300,00

2.032.000,00

-3.280.300,00

Actie: A-01.02.01: Mandatarissen en gemeenteraadsleden
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Hieronder zijn begrepen de uitvoerende mandatarissen (burgemeester en schepenen) en de gemeenteraadsleden.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

324.500,00

14.000,00

-310.500,00

Actie: A-01.02.02: Personeel administratie
Hieronder is begrepen het personeel dat tewerkgesteld is op het gemeentehuis (met uitzondering van het loket vrije tijd).

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.156.100,00

3.300,00

-1.152.800,00

Actie: A-01.02.03: Personeel technische dienst
Hieronder is begrepen het personeel dat tewerkgesteld is in het gemeentemagazijn, alsook het poetspersoneel.
Voor deze dienst is het van belang dat (langdurig) zieken en deeltijds werkenden vervangen worden om de werklast de baas te
kunnen blijven. Er worden in de zomer ook jobstudenten of seizoenarbeiders ingeschakeld.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.249.100,00

12.500,00

-1.236.600,00

Actie: A-01.02.04: Personeel sportdienst
Hieronder is begrepen het personeel dat tewerkgesteld is in het gemeentelijk sportcentrum ’t Kapelleke.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

219.500,00

850,00

-218.650,00

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

204.100,00

750,00

-203.350,00

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

39.500,00

200,00

-39.300,00

Exploitatie

Actie: A-01.02.05: Personeel bibliotheek
Hieronder is begrepen het personeel dat tewerkgesteld is in de bibliotheek.

Actie: A-01.02.06: Personeel jeugddienst
Dit betreft de jeugdambtenaar.

Actie: A-01.02.07: Personeel cultuurdienst
Hieronder is begrepen het personeel van het loket vrije tijd, alsook het personeelslid dat werd aangesteld voor de controle van het
Gemeenschapscentrum.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

85.300,00

300,00

-85.000,00

Actie: A-01.02.08: Personeel onderwijs
Hieronder is begrepen het personeel dat tewerkgesteld is in gemeenteschool Klim-Op en de gemeentelijke muziekacademie.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.034.200,00

2.000.100,00

-34.100,00

Beleidsdoelstelling: BD-03: Beheer van het gemeentelijk patrimonium
Naast personeel heeft een bestuur eveneens gebouwen nodig. In dit hoofdstuk gaat het over gebouwen die door de gemeentelijke
diensten zelf worden gebruikt, zoals de kantoren. De gebouwen die door de burger worden gebruikt of die kunnen aangemerkt
worden als onroerend erfgoed, worden in een apart hoofdstuk behandeld.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

88.000,00

0,00

-88.000,00

Investeringen

865.000,00

250.000,00

-615.000,00

Totalen

953.000,00

250.000,00

-703.000,00

Exploitatie

Actieplan: AP-03.01: Onderhoud van het gemeentelijk patrimonium
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Ons bestuur beschikt over een overwegend oud patrimonium. Dat kan gezien worden als een meerwaarde, maar het betekent in de
regel ook een meer dan gemiddelde onderhoudskost. Het is de bedoeling stilaan in de vernieuwing van dit patrimonium te
voorzien, maar de gebouwen die wel in het bezit van het bestuur zullen blijven of in hun huidige hoedanigheid bewaard zullen
blijven, dienen grondig onderhouden te worden om hun levensduur te verlengen en nog grotere investeringen in de toekomst te
vermijden. Sommige kosten zijn periodiek (bv. buitengewoon onderhoud); sommige kosten zijn eenmalig (bv. verwijderen van
asbest uit de gebouwen van de gemeente).
We streven er ook naar dat leegstand vermeden wordt. We streven een langetermijnvisie na waarbij elk gebouw een functie krijgt,
ook wanneer het een andere invulling krijgt.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

88.000,00

0,00

-88.000,00

Investeringen

65.000,00

0,00

-65.000,00

153.000,00

0,00

-153.000,00

Totalen

Actie: A-03.01.01: Onderhoud van het gemeentelijk patrimonium
Er wordt jaarlijks een gelijk bedrag voorzien voor het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (bv. vervangen van
een kapotte ruit, herstelling dak).
Daarnaast wordt er in 2018 krediet voorzien voor herstellings- en schilderwerken aan het dak en de goten van het blok Zwanenberg
van de gemeenteschool, het oude gedeelte van het gemeentehuis en de hoge nok van de sporthal.

Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

88.000,00

0,00

-88.000,00

65.000,00

0,00

-65.000,00

153.000,00

0,00

-153.000,00

Actieplan: AP-03.02: Optimalisatie technische dienst
Het gemeentemagazijn, dat momenteel gehuisvest is in de Koestraat, barst stilaan uit zijn voegen. De site biedt te weinig plaats om
te kunnen voldoen aan de noden van een moderne, efficiënte technische dienst. Bovendien is dergelijke activiteit niet aangewezen
in de woonzone. Er diende dan ook gezocht te worden naar een alternatief. Dat werd gevonden op de voormalige bedrijfsterreinen
van bouwmaterialen Serneels. Reeds in 2013 besliste de gemeenteraad deze site aan te kopen met subsidies van de Vlaamse
overheid. Tegenover deze investering staat de mogelijkheid om de huidige site aan de Koestraat te ontwikkelen voor huisvesting.
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

500.000,00

250.000,00

-250.000,00

Actie: A-03.02.01: Herbestemming site 'Serneels'
Nu de gemeente eigenaar is van het eigendom aan de Itegemse Steenweg 126/+126, dient de verhuis van de technische dienst naar
deze site voorbereid te worden. De gebouwen en de verharding die op deze terreinen aanwezig was, werd in 2017 reeds
afgebroken. De afbraak wed voor 90% door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Volgens het ontwerp dat het aangeduide
studiebureau heeft opgemaakt, is op de site ruimte voorzien voor een ruim magazijn voor de technische dienst, een opslagplaats
voor materiaal van de Heemkring en een Stoetmagazijn. Ondanks deze geplande bebouwing zal een aanzienlijke oppervlakte – na
wegenaanleg – kunnen ontwikkeld worde als KMO-grond, die kan ten gelde gemaakt worden.
De aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de totaliteit van het project wordt eerstdaags
ingediend, nadat duidelijk is geworden hoe de aanvraag voor de wegenaanleg, de bouwprojecten en de ontwikkeling van de KMOzone moet gebeuren.
Gezien de veelheid van projecten een aanzienlijke druk legt op het personeel én op de financiën, wordt in 2018 enkel de
wegenaanleg gerealiseerd zodat de KMO-gronden reeds kunnen verkocht worden om zo te voorzien in de nodige middelen om de
rest van het project te financieren.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

500.000,00

250.000,00

-250.000,00

Actieplan: AP-03.03: Modernisering administratief centrum
Met de intrede van het ‘Sociaal Huis’ hebben gemeente en OCMW al ingezet op het verhogen van de toegankelijkheid van het
lokaal bestuur voor de burger. Het bijzonderste obstakel in het realiseren van een echt ‘Sociaal Huis’ met één aanspreekpunt voor
de burger is de accommodatie. Deze nood wordt nog eens versterkt door de noodzaak om vanaf 2019 samen te smelten tot één
organisatie en de onpraktische situatie die twee afzonderlijke locaties creëren voor de personeelsleden die voor beide organisaties
werken. Daarenboven wordt ingezien dat een éénloket-onthaal, waar de burger voor een aantal basisdienstverlening terecht kan,
de diverse diensten sterk zou ontlasten en stoorzenders aanzienlijk zou verminderen. Een aan de moderne noden aangepast
administratief complex biedt de mogelijkheid om de plannen voor meer efficiëntie ingevolge samenwerking tussen gemeente en
OCMW daadwerkelijk in de praktijk om te zetten. Pas dan zal de doorgedreven samenwerking tussen alle diensten effectief kunnen
doorgevoerd worden. Een gezamenlijk administratief centrum voor gemeente en OCMW zal pas daadwerkelijk vorm kunnen geven
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aan de eengemaakte organisatie waar ons nieuwe organogram voor staat.
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

300.000,00

0,00

-300.000,00

Actie: A-03.03.01: Renovatie huis Wertelaers
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van een moderne en efficiënte dienstverlening met zo weinig mogelijk
middelen, wordt ervoor geopteerd een oplossing te zoeken voor de gezamenlijke huisvesting van gemeente en OCMW. Wat de site
Wertelaers werden in 2017 de eerste stappen gezet voor het aanstellen van een ontwerper voor de renovatie en uitbreiding van
het gemeentehuis. Op basis van een eisenbundel van onze ééngemaakte organisatie en binnen de contouren van de financiële
mogelijkheden zal een administratief centrum moeten gecreëerd worden waarin onze ééngemaakte organisatie efficiënt kan
functioneren en alzo klaar is voor de toekomst.
Een deel van de financiering kan gebeuren door de herverkoop van het gebouw aan de Bouwelse Steenweg 52, waar nu het OCMW
gehuisvest is.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

300.000,00

0,00

-300.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-05: Een sociale gemeente
Als we binnen het lokaal bestuur spreken over sociaal beleid, dan kijken we in eerste instantie naar het OCMW. Terecht, maar ook
niet helemaal. Sociaal beleid zit ‘in het vel’ van het gemeentelijk beleid. Het huisvestingsbeleid, de ruimtelijke ordening, de
jeugddienst, het onderwijs, de vrije tijd, het afvalbeleid, sport, communicatie …: binnen elke sector is er wel een sociaal luik. Zelfs in
het nieuwe organogram heeft dit zijn weerslag en ziet u de sociale dienst als een afzonderlijke dienst die zijn tentakels over alle
andere diensten kan uitspreiden. Sociaal beleid is dan ook een integraal beleid, een beleid dat over verschillende beleidsdomeinen
heengaat, verschillende domeinen raakt. Dit ziet u elders dus her en der terugkomen. In dit hoofdstuk focussen we op het
specifieke sociale beleid, dat hoofdzakelijk door het OCMW zal uitgevoerd worden. In het meerjarenplan van het OCMW zal u
hierover dan ook meer details terugvinden.
Exploitatie
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.464.930,00

85.000,00

-1.379.930,00

300.000,00

0,00

-300.000,00

Andere

68.000,00

0,00

-68.000,00

Totalen

1.832.930,00

85.000,00

-1.747.930,00

Actieplan: AP-05.01: Werkingsmiddelen verschaffen aan het OCMW
Tot enige tijd geleden beperkte de samenwerking tussen gemeente en OCMW zich meestal tot het verstrekken door de gemeente
van een financiële bijdrage die het tekort van het OCMW moest opvangen. De penibele financiële situatie van de lokale besturen,
samen met de invoering van de BBC die de gemeentelijke bijdrage vaststelt ‘in overleg’, noopt de besturen ertoe de samenwerking
ook op andere vlakken uit te bouwen op weg naar een meer efficiënte werking.
Exploitatie
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.397.100,00

85.000,00

-1.312.100,00

300.000,00

0,00

-300.000,00

Andere

68.000,00

0,00

-68.000,00

Totalen

1.765.100,00

85.000,00

-1.680.100,00

Actie: A-05.01.01: Financiële ondersteuning
De gemeente levert nog steeds een aanzienlijke financiële bijdrage in de werking van het OCMW. Door een besparingsoperatie bij
het OCMW stijgt deze bijdrage in de loop van dit meerjarenplan slechts beperkt. De exploitatietoelage voor het OCMW kan
herbekeken worden indien er een sterke toename van het aantal leefloners zou zijn. Ondanks het feit dat we deze stijging inmiddels
kunnen vaststellen, slaagt het OCMW er nog in met de overeengekomen toelage toe te komen.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.380.000,00

0,00

-1.380.000,00

Actie: A-05.01.02: Personeelsondersteuning
Een nauwe samenwerking tussen personeel van gemeente en OCMW biedt een opportuniteit om de beschikbare mensen zo goed
mogelijk toe te wijzen. Ook gemeente- en OCMW-decreet voorzien reeds de mogelijkheid om personeel tussen de twee besturen
uit te wisselen en het nakende Decreet Lokaal Bestuur versterkt deze mogelijkheid nog. Meer nog: de ambtelijke samensmelting
wordt zelfs uitdrukkelijk gestimuleerd. We hebben dit ook zo voorzien in onze rechtspositieregelingen. De secretaris, de financieel
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beheerder, de ICT-deskundige, de communicatieambtenaar/kwaliteitszorger en het diensthoofd personeel worden reeds door
gemeente en OCMW gedeeld. De TD’s van gemeente en OCMW zijn intussen volledig versmolten, hetgeen de werking verduidelijkt
en ten goede komt. Zo zal het OCMW een bijkomende werkman aanwerven die ook taken voor de gemeente zal vervullen.
Er werd een ontwerp van gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW opgesteld dat in 2018 zal geformaliseerd worden.
Hierin kregen de personeelsleden van beide organisaties een plaats. Dit biedt meer de mogelijkheid de juiste man/vrouw op de
juiste plaats in te zetten, naargelang hun competenties en interesses.
Intussen werkt heel wat personeel van de gemeente voor het OCMW en heel wat personeel dat op de loonlijst van het OCMW staat
werkt ook voor de gemeente. Als we de doorfacturatie van het ene bestuur naar het andere vergelijken, is dit bedrag niet erg
uiteenlopend doch de doorrekening vergt wel een aanzienlijke personeelsinzet. Daarom werd beslist wat betreft het personeel
geen doorrekeningen meer te doen van de gemeente naar het OCMW en omgekeerd.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie: A-05.01.03: Infrastructurele ondersteuning
Naast financiële en personeelsondersteuning, voorziet de gemeente ook in infrastructuur om de werking van het OCMW mogelijk
te maken o.a. het administratief gebouw aan de Bouwelse Steenweg 52. Ook het voormalige OCMW-gebouw aan de nummer 14
wordt deels ter beschikking gesteld aan het OCMW zodat het OCMW hierin op zijn beurt vereniging kan huisvesten die de OCMWwerking aanvullen. De gemeente is bereid om een bedrag van 300.000 euro, hetgeen grosso modo overeenkomst met de waarde
van het grondaandeel waarop de nieuwe kinderclub gebouwd is, te investeren. Er wordt momenteel onderzocht welk daarvoor de
beste formule is. Het saldo van het bedrag dat nodig is voor de aankoop en de inrichting zal het OCMW met eigen middelen
financieren.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

17.100,00

85.000,00

67.900,00

300.000,00

0,00

-300.000,00

Andere

68.000,00

0,00

-68.000,00

Totalen

385.100,00

85.000,00

-300.100,00

Investeringen

Actieplan: AP-05.02: Sociale initiatieven vanuit de gemeente
Naast het voorzien van ondersteuning aan het OCMW, dat vorm geeft aan het leeuwendeel van het sociale beleid, ontwikkelt ook
de gemeente zelf een aantal sociale initiatieven. Dit gaat meestal om financiële ondersteuning van sociaalgetinte initiatieven van
particulieren, instellingen en verenigingen.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

67.830,00

0,00

-67.830,00

Actie: A-05.02.01: Sociale initiatieven
Voor particulieren voorziet de gemeente een geboortepremie en een mantelzorgtoelage. Daarnaast zijn er subsidies voor
verenigingen met een sociale inslag. Ook de Kerkfabriek wordt door de gemeente ondersteund.
Om de gezondheidsraad toe te laten preventieve acties te ontwikkelen, voorzien we een werkingstoelage.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

67.830,00

0,00

-67.830,00

Beleidsdoelstelling: BD-08: Infrastructuur voor de burger
De burger verwacht van de overheid dat gemeenschapsvoorzieningen ter beschikking gesteld worden om aan vrijetijdsbeleving te
doen. Onze gemeente heeft in het verleden reeds geïnvesteerd in lokalen van cultuur en sport. Deze infrastructuur wordt
onderhouden, vernieuwd én uitgebreid.
Exploitatie
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.500,00

18.000,00

-2.500,00

1.095.000,00

212.000,00

-883.000,00

Andere

0,00

15.000,00

15.000,00

Totalen

1.115.500,00

245.000,00

-870.500,00

Actieplan: AP-08.01: Infrastructuur voor sport
Met het recent sterk uitgebreide sportcentrum ’t Kapelleke beschikt onze gemeente reeds over heel wat voorzieningen voor
binnen- en buitensporten. Verenigingen kunnen er aan een democratische prijs lokalen huren voor activiteiten in clubverband. Er is
voortdurende aandacht voor de modernisering van deze infrastructuur.
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

20.500,00

0,00

-20.500,00

Investeringen

20.000,00

0,00

-20.000,00

Andere

0,00

15.000,00

15.000,00

Totalen

40.500,00

15.000,00

-25.500,00

Actie: A-08.01.01: Onderhoud sportcentrum
Door ouderdom en intensief gebruik vertoont het gemeentelijk sportcentrum her en der wat gebreken. Een degelijk onderhoud is
nodig om de infrastructuur niet te laten verloederen. Zo wordt in 2018 bijzondere aandacht besteed aan het vernieuwen van de
hoogste nok van het sportcentrum en doen energiebesparende maatregelen ook hun intrede in het sportcentrum bv. door het
plaatsen van LED-verlichting. Het vervangen van de toegangsdeur door een automatische deur moet energieverlies tegengaan en
verbetert tegelijk de toegang voor mindervaliden.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

20.500,00

0,00

-20.500,00

Investeringen

20.000,00

0,00

-20.000,00

Totalen

40.500,00

0,00

-40.500,00

Actie: A-08.01.02: Oprichten sportgebouw
De projectsubsidie en de renteloze lening, die KFC Herenthout vzw moesten toelaten een voetbalkantine op te richten bij de
voetbalvelden van ons sportcentrum, zijn intussen volledig uitbetaald volgens de overeengekomen voorwaarden. Het gebouw is
intussen af en in gebruik.

Andere

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

15.000,00

15.000,00

Actie: A-08.01.03: Omgevingsaanleg 't Kapelleke
De nv Sportinfrabouw heeft in 2017 de laatste hand gelegd aan de uitbreiding van de buitensportvoorzieningen van sportcentrum ’t
Kapelleke. Hiermee werd de parking aangelegd, de atletiekpiste gerenoveerd, de boogschietstand vernieuwd, de voetbalterreinen
uitgebreid en een bijkomend beachvolleybalterrein en een Finse piste aangelegd. Het sluitstuk van deze werken volgt in 2018 met
de vernieuwing van het skatepark en het speelterreintje bij de cafetaria.
Actie: A-08.01.04: Aanleg en onderhoud van (wandel)wegen
We zijn niet allemaal sporters in één of andere discipline, maar recreatief bewegen hoort wel eens tot ieders bezigheden.
Herenthout beschikt over enkele mooie wandelwegen die onze mooie natuur in de kijker zetten. De wandel- en fietsroutes moeten
onderhouden en zo mogelijk uitgebreid worden.

Actieplan: AP-08.02: Infrastructuur voor cultuur
Het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum en de Sint-Gummaruskerk vormen samen het Gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’.
Particulieren kunnen er terecht voor feestjes maar het richt zich vooral op verenigingen voor het organiseren van hun cultureel
getinte activiteiten. Daarnaast vinden talrijke verenigingen nog her en der in de gemeente een stek of zijn ze op zoek naar een
locatie om hun activiteiten uit te bouwen.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

18.000,00

18.000,00

Investeringen

775.000,00

0,00

-775.000,00

Totalen

775.000,00

18.000,00

-757.000,00

Exploitatie

Actie: A-08.02.01: Onderhoud gemeenschapscentrum
Om de culturele bestemming nog beter in te vullen en het gebruik ervan te optimaliseren, vereist het Gemeenschapscentrum
permanent investeringen.
Nadat in 2017 reeds geïnvesteerd werd in nieuwe geluidswerende wanden voor het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, wordt in
2018 het meubilair onder de loep genomen en vernieuwd.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

25.000,00

0,00

-25.000,00

Actie: A-08.02.02: Mogelijkheden voor nieuwe culturele infrastructuur
Heemkring Sandelyn beschikt over een enorme verzameling erfgoed, die momenteel deels is ondergebracht in de pastorij, waaraan
in 2017 met dit doel beperkte aanpassingswerken gebeurden. Het blijft de intentie om in een latere fase de collecties van
Doelstellingennota - Budget 2018
GEMEENTE HERENTHOUT

2018
7

Heemkring en Stoet onder te brengen in een aparte hal op de site Serneels (zie A. 03.02.01).
In het in 2015 aangekochte eigendom Verheyen zullen na aanpassingswerken twee zalen/foyer gerealiseerd worden, alsook
verschillende (vergader)lokalen/atelier voor verenigingen. We vinden het immers belangrijk om aan het gemeentelijk patrimonium
zaal- en vergaderruimte toe te voegen en zo meer kansen te bieden aan onze creatieve verenigingen. De plannen voor deze site
werden eind 2017 gefinaliseerd. Na het bekomen van de stedenbouwkunde vergunning, kunnen de werken aanvangen.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

18.000,00

18.000,00

Investeringen

750.000,00

0,00

-750.000,00

Totalen

750.000,00

18.000,00

-732.000,00

Actieplan: AP-08.03: Cultureel erfgoed in stand houden
Het cultureel erfgoed van de gemeente is een belangrijke toeristische troef. Het onderhoud en de restauratie ervan wordt
ondersteund door de hogere overheden.
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

300.000,00

212.000,00

-88.000,00

Actie: A-08.03.01: Restauratie van de kerk
Op 1 april 2017 werd de vernieuwde kerk ingehuldigd.
Actie: A-08.03.02: Restauratie van de kerktoren
Reeds jaren geleden werd een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Overheid voor restauratie van de kerktoren. In 2016 keurde
de gemeenteraad, om te voldoen aan een nieuwe verplichting, ook een kerkenplan goed ter ondersteuning van het subsidiedossier.
Immers, de kerktoren is een beschermd monument.
Dat betekent dat de restauratie voor 80% gesubsidieerd wordt door de hogere overheden. De goedkeuring van het subsidiedossier
wordt momenteel afgewacht.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

300.000,00

212.000,00

-88.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-10: Een toekomstgericht onderwijs
Omdat kinderen zo belangrijk zijn, is het uitbouwen van een onderwijs dat een stevige basis legt voor een zo goed mogelijk leven
een enorm belangrijke taak voor alle onderwijsnetten. Ook hier worden we geconfronteerd met steeds hogere eisen zowel van
ouders en leerlingen als van hogere overheden, zowel op het vlak van leerinhouden als van infrastructuur. Bovendien moet het
onderwijs steeds meer voorzien zijn op alle problemen waarmee de leerling in onze maatschappij kan geconfronteerd worden.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

162.000,00

306.000,00

144.000,00

Investeringen

196.000,00

0,00

-196.000,00

Totalen

358.000,00

306.000,00

-52.000,00

Actieplan: AP-10.01: Zorgen voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod
De gemeente zorgt voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod, niet alleen door het zelf aanbieden van basisonderwijs, maar ook en
vooral door het samenwerken met de andere schoolnetten, die op het grondgebied actief zijn. Gezamenlijke actiepunten zijn bv.
het zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving en het stimuleren van de deelname aan het onderwijs.
Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

162.000,00

306.000,00

144.000,00

41.000,00

0,00

-41.000,00

203.000,00

306.000,00

103.000,00

Actie: A-10.01.01: Basisonderwijs
Aan het verstrekken van basisonderwijs zijn heel wat jaarlijks terugkerende kosten verbonden. Denken we maar aan het voorzien
van middelen voor uitstappen, het verschaffen van leermiddelen, … Onze school moet voortdurend evolueren om een moderne
leeromgeving te blijven.
In 2018 wordt in het bijzonder geïnvesteerd in een nieuwe lees- en taalmethode voor de lagere school. Een digitaal
touchscreenbord doet zijn intrede in de kleuterschool.
In een streven naar gezondere eetgewoonten zal vanaf 2018 verse soep aan de kinderen worden aangeboden.
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Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

128.000,00

255.000,00

127.000,00

36.000,00

0,00

-36.000,00

164.000,00

255.000,00

91.000,00

Actie: A-10.01.02: Kunstonderwijs
De Herenthoutse muziekacademie, met een afdeling in Grobbendonk, is een kleine academie, die in het wijzigende landschap van
het kunstonderwijs nog steeds gewaardeerd wordt, getuige daarvan het hoge aantal leerlingen. Een enthousiast team staat
hiervoor garant. We voorzien ook in 2018 budget om de muziekinstrumenten die worden uitgeleend en gebruikt zo nodig te
vervangen en uit te breiden.

Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

34.000,00

51.000,00

17.000,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

39.000,00

51.000,00

12.000,00

Actieplan: AP-10.02: Zorgen voor een goede schoolinfrastructuur
Onze school groeit en daar zijn we blij om. Het kan beschouwd worden als een beloning voor het aanbieden van kwaliteitsvol
onderwijs. Samen met de vereisten van een moderne leeromgeving, betekent dit echter dat de school stilaan uit haar voegen barst.
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

155.000,00

0,00

-155.000,00

Actie: A-10.02.01: Onderhoud van de schoolgebouwen
Het intensief gebruik van de schoolaccommodatie – met een medegebruik door de muziekacademie en een aantal verenigingen –
maakt doorgedreven onderhoud noodzakelijk. Naast het gewone onderhoud, wordt in 2018 budget voorzien voor het gedeeltelijk
vernieuwen van de vloer, het vernieuwen van de dakbedekking van de remise en de herinrichting van de speelplaats van
vernieuwde speeltoestellen.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

110.000,00

0,00

-110.000,00

Actie: A-10.02.02: Infrastructurele aanpassingen aan de school
De lokalen die binnen de gemeenteschool slechts beschikbaar zijn, werpen steeds meer hindernissen op voor de moderne
ontwikkeling van de school. Om te kunnen voldoen aan de noden die de diversiteit en de aangroei van de leerlingen meebrengen,
worden meer en aangepaste lokalen noodzakelijk. De recent gecreëerde polyvalente ruimte en de turnzaal wordt van nieuw
meubilair voorzien. Zodra de kinderopvang kan verhuizen naar hun nieuwe locatie in de Kloosterstraat, is er voor de school
perspectief op uitbreiding.
In 2018 zal bijzondere aandacht gaan naar energiebesparende ingrepen in de school door vernieuwing van de ramen en het
plaatsen van dakisolatie. Hiervoor werd een subsidiedossier ingediend.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

45.000,00

0,00

-45.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-12: Het openbaar domein inrichten
Waar de geschiedenis ons leert dat het inrichten en beheren van het openbaar domein vroeger vaak gebeurde door particulieren in
het algemeen belang, is deze taak nu toch nog één van de belangrijkste van een gemeentebestuur. Dit weerspiegelt zich ook in de
kredieten die eraan besteed worden.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

162.000,00

0,00

-162.000,00

Investeringen

1.675.000,00

0,00

-1.675.000,00

Totalen

1.837.000,00

0,00

-1.837.000,00

Exploitatie

Actieplan: AP-12.01: Weg- en rioleringswerken
Sinds het beheer over de riolering werd overgedragen aan Hidrorio, gebeurt de heraanleg van wegen zo goed als steeds in overleg
met Hidrorio. Voor de werken aan de rioleringsinfrastructuur ontvangt Hidrorio vaak zeer hoge subsidies van de hogere overheden.
Het is bijgevolg voor de gemeente niet altijd mogelijk het ritme dat zij aangeven te volgen.
Naast het overleg omtrent de planning van de wegenis- en rioleringswerken, werken we ook graag met een lange termijnplanning
en besteden we aandacht aan de synergie tussen werken en een degelijke communicatie hierover met de burger. Diverse
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softwaretoepassingen en een charter tussen wegbeheerders en nutsmaatschappijen ondersteunen ons hierin.
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.125.000,00

0,00

-1.125.000,00

Actie: A-12.01.01: Bouwelse Steenweg
De werken voor de heraanleg van de Bouwelse Steenweg konden in 2016 afgerond worden.
Actie: A-12.01.02: Dekbunders
IIn het dossier van de heraanleg van de Itegemse Steenweg werd als voorwaarde opgelegd dat riolering zou aangelegd worden in
de wijk ‘Dekbunders’. Deze wijk dateert van eind jaren ’60 en werd nooit met deze voorzieningen uitgerust. De gemeente
regulariseerde de eigendomssituatie van de wegzate en maakte een rooilijnplan op. PIDPA staat in voor het rioleringsgedeelte; de
gemeente neemt de heraanleg van het wegdek op zich. De aangelanden hebben de stedenbouwkundige vergunning, die PIDPA
voor de werken heeft bekomen, aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In deze zaak is nog geen uitspraak
gevallen. De gemeente nam reeds het engagement voor het aanbrengen van boordstenen langsheen de weg en de lange
doorlooptijd van het dossier zal vermoedelijk meebrengen dat de kostprijs van de werken nog zal verhogen.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

275.000,00

0,00

-275.000,00

Actie: A-12.01.03: Zwanenberg
Een derde wegenis- en rioleringsproject dat deze legislatuur zal uitgevoerd worden is de heraanleg van Zwanenberg. PIDPA draagt
de kosten voor de rioleringswerken terwijl de gemeente zal instaan voor de wegenwerken. Een gedeelte van de nutswerken
werden reeds uitgevoerd. De uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken staat gepland voor 2018.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

550.000,00

0,00

-550.000,00

Actie: A-12.01.04: Herentalse Steenweg
Reeds meer dan 10 jaar geleden maakte een studiebureau op vraag van de gemeente een voorstel voor de heraanleg van het
kruispunt Molenstraat-Herentalse Steenweg met Boudewijnlaan. Het hoeft geen betoog dat de problemen daar nog steeds actueel
zijn met vaak files in de Boudewijnlaan en gestremd verkeer op de Herentalse Steenweg door afdraaiende voertuigen. Thans doet
zich een opportuniteit voor om de heraanleg van dit kruispunt voor te bereiden door de aankoop van de woning op de hoek van de
Molenstraat en de Boudewijnlaan. Een schatting hiervoor is in opmaak.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

300.000,00

0,00

-300.000,00

Actieplan: AP-12.02: Onderhoud van het openbaar domein
Het gevoel te leven in een aangenaam dorp zit vaak in kleine dingen, zoals bv. de netheid van de straten. Hoewel we slechts over
een beperkt aantal werklieden beschikken voor een veelheid van taken, willen we in de eerste plaats zorg blijven dragen voor het
dagelijks onderhoud van het openbaar domein. Losliggende of omhoogstekende tegels in voet- en fietspaden moeten zo snel
mogelijk hersteld worden. Ook dient het openbaar domein zoveel mogelijk onkruidvrij gehouden te worden en moet het talrijke
groen onderhouden worden.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

162.000,00

0,00

-162.000,00

Investeringen

540.000,00

0,00

-540.000,00

Totalen

702.000,00

0,00

-702.000,00

Actie: A-12.02.01: Aanpassingswerken aan het openbaar domein
Soms volstaat het gewone onderhoud niet om wegen en voetpaden in een aanvaardbare staat te houden. Vaak gebeurt dit door
onvoorziene omstandigheden. Ook indien deze onvoorziene omstandigheden zich niet voordoen, zal jaarlijks aandacht besteed
worden aan het op een duurzame wijze opwaarderen van voetpaden en wegen.
We willen inzetten op een kindvriendelijk openbaar domein waarbij kinderen optimaal kunnen gebruik maken van voet- en
fietspaden. Dit verhoogt hun veiligheidsgevoel en zelfstandigheid. We moeten ervoor zorgen dat voor hen, en alle zwakkeren in
onze samenleving, de voet- en fietspaden optimaal onderhouden worden.
Er wordt prioriteit gegeven aan de voetpaden in de schoolomgevingen en de voetpaden die in slechte staat zijn.
Om efficiënter te werken zullen we dit, naar analogie met het buitengewoon onderhoud van de wegen, uitbesteden.
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Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

100.000,00

0,00

-100.000,00

Actie: A-12.02.02: Sneeuw- en ijzelbestrijding
Het winterweer kan de weggebruiker soms ernstig parten spelen. De gemeente tracht de wegen zo snel en grondig mogelijk
sneeuw- en ijsvrij te maken. Aangezien niet overal gelijk kan gestrooid worden en de gemeente bij ernstige en langdurige
sneeuwval vaak kampt met een tekort aan strooizout, wordt gewerkt met een prioriteitenplan.

Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

Actie: A-12.02.03: Onderhoud van de wegen
De weginfrastructuur wordt intensief gebruikt, wordt onderworpen aan de invloeden van weer, strooizout, … Het hoeft dan ook
niet gezegd dat schade aan het wegdek schering en inslag is. Het herstellen ervan gaat de capaciteit van onze eigen diensten vaak
te boven. Om de wegen in goede staat te houden wordt jaarlijks een bedrag voorzien voor het buitengewoon onderhoud,
uitgevoerd door derden. In principe geldt een jaarlijks wisselend patroon van beton- en asfaltwerken, maar naargelang de noodzaak
kan hiervan uiteraard afgeweken worden. In 2018 worden in principe asfaltwerken uitgevoerd.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

40.000,00

0,00

-40.000,00

Investeringen

200.000,00

0,00

-200.000,00

Totalen

240.000,00

0,00

-240.000,00

Exploitatie

Actie: A-12.02.04: Onderhoud aan het openbaar domein door derden
Het nagaan of bepaalde werken moeten uitgevoerd worden met eigen personeel dan wel moeten uitbesteed worden aan derden,
maakt deel uit van de efficiëntieoefening die het bestuur permanent moet maken. Grote onderhoudswerkzaamheden zoals het
maaien van de bermen en het schilderen van de wegmarkeringen kunnen efficiënter uitgevoerd worden door een aannemer. Dit
houdt in dat de gemeente niet langer het nodige materieel dient te voorzien en dat het personeel kan ingezet worden voor andere
taken.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

82.000,00

0,00

-82.000,00

Actie: A-12.02.05: Werkingsmiddelen voor de technische dienst
Om alle taken naar behoren te kunnen uitvoeren, heeft de technische dienst en de groendienst materieel nodig. Aangezien ook hier
in het verleden noodzakelijkerwijze vaak werd op bespaard, is het huidige materieel vaak verouderd en brengt het heel wat
onderhoudskosten met zich mee. Het is de bedoeling om jaarlijks een krediet te voorzien dat moet toelaten het oude materiaal te
vervangen. Hierbij zal telkens bekeken worden of dient geopteerd te worden voor nieuw of degelijk tweedehands. Er wordt een
globaal krediet voorzien voor de vervanging of aankoop van kleiner materiaal voor de technische dienst. In 2018 staat de aankoop
van een containervrachtwagen, een lichte vrachtwagen, containers en een zijdelingse kipkar op het programma.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.000,00

0,00

-20.000,00

Investeringen

240.000,00

0,00

-240.000,00

Totalen

260.000,00

0,00

-260.000,00

Exploitatie

Actieplan: AP-12.03: Uitvoeren van het mobiliteitsplan
Onze gemeente beschikt over een mobiliteitsplan, waarin heel wat maatregelen voorzien zijn ter verhoging van de
verkeersleefbaarheid in onze gemeente. Het betreft o.m. het creëren van een virtuele rondweg, het weren van vrachtverkeer uit
het centrum en van sluipverkeer van de landbouwwegen, het stimuleren van alternatieve vormen van vervoer en aandacht voor
andersvaliden in het verkeer. Er wordt tevens gestreefd naar een uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod.
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

Actie: A-12.03.01: Ingrepen aan de weginfrastructuur
De weginfrastructuur kan eveneens bijdragen tot het veiliger maken van de verkeerssituatie. De heraanleg van de Zwanenberg en
de mogelijke voorbereiding van de heraanleg van het kruispunt Molenstraat-Herentalse Steenweg/Boudewijnlaan werd reeds in
een andere beleidsdoelstelling behandeld. Verder staan ook andere kleine ingrepen op het programma om gaandeweg te komen
tot meer verkeersveiligheid op de meest kwetsbare punten, zoals het instellen van een tonnagebeperking in het centrum. Er wordt
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wederkerend ook krediet voorzien voor de aankoop van verkeerssignalisatie.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

Actie: A-12.03.02: Herziening van het mobiliteitsplan
Veranderende omstandigheden hebben uiteraard ook een invloed op de mobiliteit, zelfs omstandigheden waarop wij als lokaal
bestuur geen invloed hebben. Denk maar aan grote wegenwerken op gewestwegen of een gewijzigde ontsluiting van het
bedrijventerrein. Daarom is het ook nodig het bestaande mobiliteitsplan op geregelde tijdstippen te evalueren. Uit een recente
evaluatie is gebleken dat een herziening van het mobiliteitsplan nog niet nodig is.

Beleidsdoelstelling: BD-13: Zorg voor het milieu
Door het wegvallen van de subsidiëring door de Vlaamse overheid via de samenwerkingsovereenkomst, zal de gemeente nu meer
eigen accenten in het milieubeleid moeten aanbrengen. Naast deze eigen initiatieven, zal de gemeente ook milieu-initiatieven van
verenigingen, scholen en burgers blijven ondersteunen. Het milieubeleid zal ook deels uitgevoerd worden via
samenwerkingsverbanden, zoals dit bijvoorbeeld het geval is voor de actie Klimaatneutrale organisatie 2020 en de
Burgemeesterconvenant.
Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

913.400,00

453.000,00

-460.400,00

300.000,00

125.000,00

-175.000,00

1.213.400,00

578.000,00

-635.400,00

Actieplan: AP-13.01: Een goed afvalbeleid
De gemeente staat in voor de afvalverwerking en doet dit via een huis-aan-huis-ophaling en de uitbating van het containerpark. De
concrete uitwerking hiervan werd grotendeels opgedragen aan IOK. Afval dient in de eerste plaats echter zoveel mogelijk
voorkomen te worden. Daarom is een doorgedreven sensibilisering van de bevolking onontbeerlijk.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

853.700,00

451.500,00

-402.200,00

Actie: A-13.01.01: Huis-aan-huis-ophaling
De gemeente biedt de burger een uitgebreid gamma aan mogelijkheden om het afval selectief in te zamelen. Het huishoudelijk
afval en het groot huisvuil wordt ingezameld via huis-aan-huisophaling door IOK.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

552.000,00

388.000,00

-164.000,00

Actie: A-13.01.02: Zorgen voor de uitbating van het containerpark
Inwoners kunnen met hun afval ook terecht op het containerpark, dat geëxploiteerd wordt door IOK.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

295.000,00

60.000,00

-235.000,00

Actie: A-13.01.03: Andere initiatieven met het oog op afvalvoorkoming
Als afval niet kan voorkomen worden, is er ook nog de mogelijkheid van hergebruik. Hiervoor gaat de gemeente een overeenkomst
aan met Kringwinkel Zuiderkempen. De gemeente stimuleert thuiscomposteren door composteringsmiddelen ter beschikking te
stellen, evenals de nodige informatie om thuis aan de slag te gaan. Een zeer geslaagde actie op dit vlak is het Repair Café dat door
onze milieudienst georganiseerd wordt
Ook het achterlaten van zwerfvuil dient aangepakt te worden. Daartoe zullen door de politiezone Neteland mobiele camera’s
aangekocht worden die op risicoplaatsen kunnen gezet worden om sluikstorters te betrappen.
Het uitwerken van een vuilbakkenplan moet de spreiding van de openbare vuilbakjes verbeteren.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.700,00

3.500,00

-3.200,00

Actieplan: AP-13.02: Initiatieven ter ondersteuning van het milieubehoud
Milieu kent veel aspecten. De gemeente wil dan ook op verschillende vlakken werken om het leefmilieu in onze gemeente te
verbeteren. Dit doen we o.m. door aandacht te besteden aan energiebeheer, duurzame producten, het trachten beperken van
milieuhinder, het versterken van de biodiversiteit, degelijk groenonderhoud en het beheersen van de waterhuishouding.
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

59.700,00

1.500,00

-58.200,00

Investeringen

300.000,00

125.000,00

-175.000,00

Totalen

359.700,00

126.500,00

-233.200,00

Exploitatie

Actie: A-13.02.01: Energiebesparende maatregelen
Bij de jaarlijkse investeringen of bij noodzakelijke aanpassingen/vervangingen in de gemeentelijke gebouwen zal ruimte vrijgemaakt
worden voor energiebesparende maatregelen.
Rationeel energiegebruik zal gestimuleerd worden binnen de eigen organisatie en bij de burgers.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

25.000,00

0,00

-25.000,00

Actie: A-13.02.02: Acties in het kader van de Burgemeesterconvenant
De gemeente engageert zich om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op het gemeentelijk
grondgebied te verhogen en een CO²-reductie van minimum 20% tegen 2020 te halen binnen de gemeentegrenzen om zo de
klimaatverandering tegen te gaan.
Concreet zal o.m. ingezet worden op:
- VerLEDding van de verlichting, zowel de openbare verlichting (bij vernieuwing of wegenwerken) als het aanbrengen van LED- of
energiebesparende verlichting binnen onze gebouwen
- Acties ter stimulering van de burger om klimaatneutraler te gaan leven
- Onderzoek naar welke gebouwen het meest geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen
- Financieren van de milieulessen op school, aangeboden door IOK.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

Actie: A-13.02.03: Klimaatneutrale organisatie 20/20
De gemeente engageert zich om tegen 2020 klimaatneutraal te worden binnen de eigen organisatie. Ze engageert zich met andere
woorden om de eigen uitstoot van broeikasgassen (koolstofdioxide, lachgas en methaan) zo veel mogelijk verminderen en vanaf
2020 de resterende uitstoot te compenseren.
In de voorafgaande acties zal u al kunnen lezen hebben dat ons bestuur hierin een spurtje wil trekken:
- Gemeenteschool Klim-op: vervangen van de ramen en plaatsen van dakisolatie
- Site Verheyen: dak- en gevelisolatie
- Gemeentehuis: renovatie
- Sporthal: automatische deur en LED-verlichting
Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

Investeringen

275.000,00

125.000,00

-150.000,00

Totalen

285.000,00

125.000,00

-160.000,00

Exploitatie

Actie: A-13.02.04: Ondersteuning van initiatieven ter bevordering van het milieu
De gemeente geeft talrijke subsidies aan particulieren ter bevordering van het milieu. Denken we maar aan de subsidie voor
lijnvormige elementen, het gebruik van FSC-hout, herbruikbare luiers, … Of nog de subsidie aan verenigingen voor de aankoop van
natuurgronden. Ook organiseert en/of ondersteunt de gemeente diverse milieu-acties bv. zwerfvuilacties, de Week van het Bos,
Behaag onze Kempen, …

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

8.700,00

0,00

-8.700,00

Actie: A-13.02.05: Andere milieugerelateerde initiatieven
Onder deze actie brengen we de talrijke milieugerelateerde initiatieven onder die niet specifiek te maken hebben met één van de
hiervoor vermelde acties. We engageren ons om werk te maken van de herbebossing die o.m. noodzakelijk werd door het her en
der rooien van zieke of storende bomen. Een ideale plek daarvoor werd gevonden op het achterste gedeelte van de site Serneels,
zodat dit mooi aansluit bij het nabijgelegen natuurlandschap. Deze herbebossing zal deels gerealiseerd worden door de aanleg van
een geboortebos.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

31.000,00

1.500,00

-29.500,00

Beleidsdoelstelling: BD-15: Zorgen voor huisvesting
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Ieder mens heeft recht op menswaardig wonen. Regelmatig echter worden we geconfronteerd met diverse problemen in dit
verband. Dit kan gaan over een vraag naar betaalbaar wonen in eigen streek over het bekomen van subsidies voor
woningaanpassing tot dramatische situaties die moeten leiden tot crisisopvang. De gemeente probeert zoveel mogelijk aan deze
vraag tegemoet te komen.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

7.600,00

18.000,00

10.400,00

Investeringen

550.000,00

1.600.000,00

1.050.000,00

Totalen

557.600,00

1.618.000,00

1.060.400,00

Exploitatie

Actieplan: AP-15.01: Een lokaal woonbeleid uittekenen
Op basis van de diverse vragen en studies die de gemeente omtrent wonen bereiken, dient bepaald te worden op welke vlakken de
gemeente wenst in te grijpen. Voor het uittekenen van een woonbeleid wordt onze gemeente ondersteund door IOK.
Onze gemeente heeft beslist om ook voor de komende jaren in te tekenen op de verlenging van het project ‘Kempens
Woonplatform’ van IOK, dat ambitieuze acties op het vlak van woonbeleid vooropstelt.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

7.600,00

0,00

-7.600,00

Actie: A-15.01.01: Ontwikkelen van een woonbeleidsvisie
In het lokaal woonoverleg, waaraan verschillende actoren van het huisvestingsveld deelnemen, wordt een woonbeleidsvisie
ontwikkeld die door alle partijen rond de tafel gedragen wordt. Dit resulteert in een actieplan waarin concrete doelstellingen
worden opgenomen en acties om deze doelstellingen te bereiken. We stellen o.m. aandacht voor het wonen van doelgroepen
voorop. In dit kader werkt het OCMW aan de uitbreiding van Huis Driane door middel van een privaat-publieke samenwerking,
hetgeen mogelijk wordt gemaakt na de inerfpachtgeving van de volledige site door de gemeente aan het OCMW. Ook het
stimuleren van de principes van duurzaam bouwen en levenslang wonen komt hier aan bod.
Actie: A-15.01.02: Een woonloket uitbouwen
Het gemeentebestuur zorgt voor een klantgerichte dienstverlening aan de burger en creëert daarvoor een aanspreekpunt voor
woonproblematieken. De gemeente heeft daarvoor een huisvestingsambtenaar in dienst. Deze zorgt o.m. voor het informeren van
de burgers via website, infoblad of nieuwsbrief of nog via het organiseren van infoavonden. Dit moet o.m. ook de mogelijkheid
bieden aan burgers om meer inzicht te krijgen in de complexe toewijzingsregels voor sociale woningen of informatie te bekomen
over de beschikbare premies voor woningaanpassing of renovatie.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

7.600,00

0,00

-7.600,00

Actieplan: AP-15.02: Uitbreiding van het woonaanbod
De roep naar betaalbare woongelegenheden is overal groot; dat is in onze gemeente niet minder. De noden verschillen: de ene wil
zelf een woning bouwen, de andere een instapklare woning kopen of nog een ander wil een sociale woning kopen op huren. Een
constante is dat de vraag het aanbod overtreft, waardoor de prijzen op de woningmarkt de pan uit swingen. Het lokale bestuur kan
door diverse acties hierop ingrijpen.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

18.000,00

18.000,00

Investeringen

550.000,00

1.600.000,00

1.050.000,00

Totalen

550.000,00

1.618.000,00

1.068.000,00

Exploitatie

Actie: A-15.02.01: Verkaveling Cardijnlaan verder realiseren
In 2012 werd een eerste luik van 9 bouwgronden verkocht van de verkaveling aan de Cardijnlaan, die de gemeente daar in
samenwerking met Kleine Landeigendom Zuiderkempen realiseert. Intussen verhuisde de voetbalaccommodatie van KFC
Herenthout naar sportcentrum ’t Kapelleke en konden de terreinen vrijgemaakt worden voor de verdere ontwikkeling van de
verkaveling. In een volgende fase kunnen nog 16 bouwgronden, die gelegen zijn aan een uitgeruste weg, op de markt gebracht
worden. 3 daarvan werden inmiddels verkocht. Nadat de gemeenteraad het toewijzingsreglement voor de verkoop van de gronden
versoepelde, zal in 2017 een volgende verkoopronde georganiseerd worden. De belangrijkste doelgroep uit het
toewijzingsreglement blijven jonge gezinnen met Herenthoutse roots.
Voor de realisatie van de resterende loten van de verkaveling en het ‘sociale’ gedeelte’, is wegenaanleg nodig. De
uitvoeringsplannen werden door de gemeenteraad goedgekeurd en de aannemer werd door Kleine Landeigendom, die zal instaan
voor de uitvoering, aangesteld. De uitvoering zal in 2018 gebeuren, waarna de gemeente haar aandeel in de kosten van de
wegenaanleg aan Kleine Landeigendom zal vergoeden.
De totaliteit van de verkaveling omvat in totaal maar liefst 56 loten voor ééngezinswoningen met daarnaast nog twee zones voor
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sociale koopwoningen, die door Kleine Landeigendom Zuiderkempen zullen gerealiseerd worden. Door het aanbod te vergroten en
hiervoor een betaalbare prijs te vragen, hopen we ook een positief effect te ressorteren op de verkoop van andere bouwgronden in
onze gemeente.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

550.000,00

1.500.000,00

950.000,00

Actie: A-15.02.02: Woonerf Koestraat
Na de verhuis van de werkplaats van de technische dienst naar de ruime site aan de Itegemse Steenweg, komt de ruimte aan de
Koestraat, die gelegen is in de woonzone, vrij. Het ligt voor de hand om deze ruimte te bestemmen voor woongelegenheden. Zodra
het project aan de orde komt, zullen we die formule kiezen die voor de gemeente het meest rendabel is.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie: A-15.02.03: Bouwgronden creëren
Ons bestuur is voortdurend alert voor de mogelijkheden om op de eigen eigendommen bouwgronden de creëren. In 2018 staat de
verkoop van de grond aan de Wiekevorstse Steenweg 1 op het programma.

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

100.000,00

100.000,00

Actie: A-15.02.04: Leegstand aanpakken
Een leegstaande woning is niet alleen onaangenaam voor de buurt, maar ontneemt ook een woongelegenheid aan hen die deze
misschien broodnodig hebben. Daarom werkt onze gemeente al enige tijd met een leegstandsbelasting. Hieruit volgt dat ofwel de
woning opnieuw in het woningaanbod wordt ingeschakeld ofwel de gemeente een belasting ontvangt, waarvan de opbrengst kan
gebruikt worden om het huisvestingsbeleid uit te bouwen.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

18.000,00

18.000,00

Actie: A-15.02.05: De woningkwaliteit verbeteren
Aangezien de meeste woningen eigendom zijn van particulieren, is het zorgen voor de verbetering van de woonkwaliteit vaak geen
sinecure. Het wordt vaak als bemoeienis van de overheid beschouwd. Toch kunnen we door kleine ingrepen zowel het vertrouwen
van eigenaars als huurders winnen. Dit kan o.m. door een procedure van onbewoonbaarverklaring waarin zowel de belangen van
huurder als verhuurder aan bod komen, een samenwerking met SVK ISOM die de last van de schouders van de verhuurders kan
halen of nog door de leefbaarheid in de talrijke sociale woonwijken van de gemeente te bewaken.

Overig Beleid
Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.481.547,00

27.300,00

-1.454.247,00

90.000,00

0,00

-90.000,00

1.571.547,00

27.300,00

-1.544.247,00

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS

Beleidsdoelstelling: BD-02: Creëren van een efficiënte en aangename werkomgeving
Gemotiveerde medewerkers zijn het grootste kapitaal van een organisatie. Het is daarom van belang een personeelsbeleid te
voeren dat verder kijkt dan de loutere verplichtingen t.o.v. het personeel, maar dat ook en zelfs vooral rekening houdt met het
welbevinden van het personeel in hun dagelijkse werkkring.
Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

154.500,00

0,00

-154.500,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

224.500,00

0,00

-224.500,00

Actieplan: AP-02.01: Een goed en maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid
Vaak is hiervoor zelfs geen extra kost noodzakelijk, maar het bestuur wil hierin verder gaan. Het bestuur zet reeds jaarlijks in op de
goede sfeer tussen de medewerkers. Er zijn Gezondheid@work’, de gratis griepvaccins, de teamdag en de nieuwjaarsreceptie.
Doelstellingennota - Budget 2018
GEMEENTE HERENTHOUT

2018
15

Uit de risicoanalyse psychosociale aspecten kwam wel wat ontevredenheid van het personeel naar voren, samen te vatten als:
klachten over werkdruk en stress
het onvoldoende ter beschikking zijn van werkmiddelen
onduidelijkheden over beslissingen en omgang met het bestuur.
Door het samenvoegen van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW en de daarmee gepaard gaande herschikking
van het personeel werd getracht de werkdruk beter te spreiden. Het uitbreiden van de taakinhoud van de beleidsmedewerker
moet de secretaris meer ruimte bieden om een vinger aan de pols te houden bij het personeel.
Het bestuur zal, zoals verder zal blijken, ook inzetten op het ter beschikking stellen van werkmiddelen, extra personeel en een
betere waardering van het personeel.
Tenslotte zal binnen het managementteam een handelwijze worden afgesproken met het bestuur over het voorbereiden van
beslissingen, de terugkoppeling ervan, kortom de omgang met het bestuur.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

29.500,00

0,00

-29.500,00

Actie: A-02.01.01: Aandacht voor personeelswelzijn
Er werd een nieuw globaal preventieplan opgemaakt voor de lopende beleidsperiode, waarin het dagelijks welzijn van het
personeel de leidraad is. De uitvoering ervan verloopt gefaseerd maar we zien dat anno 2017 de meeste acties reeds uitgevoerd
zijn. We zullen in 2018 nieuwe acties aan dit plan toevoegen.
In 2018 zal zeker voortgeborduurd worden op de acties rond stresspreventie die reeds in 2017 aan de diensthoofden gepresenteerd
werden. Het komende jaar krijgen alle werknemers de kans aan workshops hieromtrent deel te nemen.
Via een jaarlijkse personeelsvergadering waarop de projecten en belangrijke items worden toegelicht, willen we de betrokkenheid
van ons personeel verhogen. De traditionele ‘Week van de Gezondheid’ zal ook in 2018 creatief ingevuld worden door onze
samengevoegde personeelsdienst.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

13.000,00

0,00

-13.000,00

Actie: A-02.01.02: Efficiënte inzet en ontwikkeling van competenties en talenten
Onze organisatie beschikt over competente medewerkers, die zich elk goed bewust zijn van hun taak en verantwoordelijkheid.
Maar talrijke externe factoren beïnvloeden hun job: er komen nieuwe taken bij, de wetgeving wijzigt, de burger verwacht steeds
meer, … Permanent leren heeft ook in onze organisatie zijn intrede gedaan. Het vormingsbeleid wordt afgestemd op de behoeften
en noden van de medewerkers. Daarenboven houdt het nieuwe organogram in de mate van het mogelijke rekening met de
competenties en interesses van ons personeel bij de toebedeling van taken, zodat alle medewerkers optimaal kunnen ingezet
worden. Na de definitieve goedkeuring van het organogram, zullen ook nieuwe functiebeschrijvingen moeten opgesteld worden.
Deze zullen niet meer taakgericht maar competentiegericht opgevat worden zodat deze aan ons personeel de ruimte geven om te
groeien en mee te denken in hun job.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

16.500,00

0,00

-16.500,00

Actie: A-02.01.04: Aandacht voor de kwaliteit van de organisatie
Onze personeelsleden streven alle dagen naar kwaliteit in hun dienstverlening. Niettemin hanteren verschillende mensen hierin
vaak verschillende standaarden. Steeds meer groeit ook bij onze organisatie – en niet in het minst onder impuls van de Vlaamse
Auditcommissie – de noodzaak om kwaliteitszorg in het hart van onze organisatie in te bedden.
Nadat we reeds op verschillende manieren getracht hebben een vorm van interne controle te organiseren zonder bevredigend
resultaat, hebben we in 2017 een start gemaakt met een cyclus van zelfevaluatie. Met ons nieuwe organogram zetten we deze
tendens verder door de aanduiding van een kwaliteitscoördinator die het ganse project in goede banen moet leiden. Dit moet
resulteren in een verbetering van onze dienstverlening die dagelijks op het terrein te merken is.
Aan deze extra actie zijn geen specifieke kosten verbonden maar de verbeteracties die geformuleerd worden brengen mogelijk wel
kosten mee die verspreid liggen over andere acties.

Actieplan: AP-02.02: Een moderne vorm van communicatie met de burger
Meer en meer mensen proberen hun info te vergaren via internet. Om de burgers bevredigend te informeren moet het lokale
bestuur meevaren met deze stroom. Om het communicatief bereik te maximaliseren, moet worden ingespeeld op de verregaande
verankering van sociale media in de leefwereld van de bevolking en de betrokkenheid en directheid die ermee gepaard gaan. Zeker
omdat internettoegang steeds universeler en laagdrempeliger (en dus democratischer) wordt, is het een erg nuttige aanvulling in
de communicatiestrategie, ook naar het betrekken van bijvoorbeeld kansengroepen. Door sociale media te gebruiken, zijn ook de
jongere burgers in onze gemeente makkelijker bereikbaar. We willen hen ook persoonlijk aanspreken via een aangepaste
nieuwssite met eenvoudigere teksten.
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Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

15.000,00

0,00

-15.000,00

Actie: A-02.02.01: Moderne communicatiemiddelen gebruiken
In 2017 kwam de vernieuwde website van ons lokaal bestuur online. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker,
ook voor tablets en smartphones. Het e-loket neemt een belangrijke plaats in. Dit laat de burger toe om vanuit zijn zetel met de
gemeente in contact te treden en aldus de verplaatsing naar het gemeentehuis uit te sparen. Heel wat documenten omtrent
bevolking en burgerlijke stand kunnen reeds op deze manier bekomen worden, maar ook kunnen op deze wijze zalen gereserveerd
worden, inschrijvingen gedaan voor de Kinderclub, aangiften voor gemeentelijke belastingen, aanvragen van en inschrijven voor
activiteiten, …
De informatieverstrekking zal steeds meer via de digitale snelweg (Facebook, Twitter, ...) gaan verlopen om zo meer mensen op een
efficiënte manier te kunnen bereiken, evenwel zonder diegenen die de digitale weg (nog) niet bewandelen te vergeten. Het
traditionele Gemeentenieuws blijft daarom behouden, maar werd intussen al uitgebreid met een digitale nieuwsbrief. Voor
communicatie op maat van een bepaalde doelgroep is sociale media vaak een ideaal instrument. Naast Facebook wordt ook
Instagram ingezet. We merken toch ook dat jongere lagereschoolkinderen nog te weinig bereikt worden. Daarom bekijken we de
mogelijkheden om een Gemeentenieuws op maat van kinderen te ontwikkelen. Voor elke vakantie brengen we een infoblaadje uit
met nieuws uit de gemeente en de activiteiten voor die vakantie. Zo willen we zelfs de jongsten uit onze gemeente op een
toegankelijke manier informeren. Ook via het intranet kan informatie handig gedeeld worden tussen de medewerkers.
We bekijken ook de mogelijkheid om af te raken van de slordige nadars met aankondiging van evenementen in onze bermen en
zoeken naar een duurzamere, gebruiksvriendelijke manier.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

15.000,00

0,00

-15.000,00

Actie: A-02.02.02: Digitalisering verder uitbouwen
De digitalisering van onze maatschappij evolueert sneller dan we met onze ogen kunnen knipperen. Voor een bestuur is het
noodzakelijk deze evolutie te volgen om op een efficiënte wijze te kunnen werken en communiceren.

Actieplan: AP-02.03: ICT
Beschikken over de nodige werkingsmiddelen is een essentiële voorwaarde om te kunnen voldoen aan de vraag van de burgers en
de andere overheden. De communicatie met de andere overheden gebeurt steeds meer digitaal, gegevens bereiken ons steeds
vaker via de elektronische weg en worden ook minder en minder op papier bewaard. Dat impliceert dat we ons moeten verzekeren
van modern en goed werkend ICT-materieel en -beleid.
Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

110.000,00

0,00

-110.000,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

180.000,00

0,00

-180.000,00

Actie: A-02.03.01: Aankoop van hard- en software
Jaarlijks wordt een bedrag voorzien voor de aankoop van bijkomende hardware maar vooral voor de vervanging van afgeschreven
IT-materiaal. Computers en toebehoren verouderen razendsnel en het is dan ook verantwoord te trachten deze vijfjaarlijks te
vervangen zodat de computers krachtig genoeg blijven om de gebruikte software aan te kunnen.
Oorspronkelijk was de vervanging van de serverinfrastructuur voorzien voor 2018. Na overleg met de leverancier CipalSchaubroeck
blijkt het mogelijk om de vervanging met 2 jaar uit te stellen. De capaciteit en de kracht van de servers is momenteel nog ruim
voldoende omdat er steeds mee applicaties naar de cloud verhuizen. De onderhoudscontracten kunnen nog voor maximum 2 jaar
verlengd worden. Wel bestaat er twijfel over het behoud van onze huidige backup-oplossing. Momenteel wordt voorzien in een
offline backup naar USB-schijven. Daar de hoeveelheid opgeslagen data steeds blijft groeien, kan deze oplossing niet lang meer
gehandhaafd worden en wordt onderzocht of kan overgestapt worden naar een backup-oplossing in de cloud. Hierbij wordt er dan ’
s nachts een versleutelde kopie verstuurd naar een datacenter in de cloud.
In 2018 zal er heel wat geïnvesteerd worden in nieuwe software om alzo het werk wat makkelijker en praktischer te maken:
- software omgevingsvergunning: deze software komt in de plaats van een bestaande toepassing en wordt ons kosteloos
aangeboden. De toepassing draait in de cloud zodat er voor de connectie met het datacenter wel een maandelijkse
abonnementskost zal zijn;
- software vreemdelingen: de wetgeving en procedures rond vreemdelingen worden steeds complexer. Onze bevolkingstoepassing
biedt hiervoor onvoldoende ondersteuning. Er bestaan op de markt verschillende toepassingen die wel de nodige ondersteuning
bieden. We zullen hieruit in 2018 een keuze maken;
- software burgerlijke stand: tegen eind 2018 komt er een nieuwe toepassing voor de burgerlijke stand die voldoet aan de
wettelijke verplichtingen rond de digitale akten. Vanaf 1 januari 2019 moeten namelijk alle nieuwe akten voor de burgerlijke stand
digitaal opgeslagen worden in een centrale databank van de overheid. Om ook de mogelijkheid te hebben om oudere akten digitaal
af te leveren, kiezen we ervoor de huwelijks- en geboorteakten vanaf 1960 in te laten scannen en te digitaliseren.
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- software bibliotheek: in 2018 wordt er geleidelijk overgestapt van een provinciaal bibliotheeksysteem naar een ééngemaakt
bibliotheeksysteem op Vlaams niveau. Het is echter nog niet duidelijk of hieraan voor ons bestuur kosten zullen verbonden zijn.
- geluidssysteem gemeenteraad: het geluidsversterkingssysteem dat tijdens de gemeenteraad gebruikt wordt, vertoont steeds
meer mankementen en is reeds zo oud dat herstelling niet evident is. Daarenboven voorziet het ontwerp van Decreet Lokaal
Bestuur vanaf januari 2019 in een afzonderlijk en uitgebreid verslag van elke gemeenteraad, dat via opnames mag verlopen. Het is
bijgevolg aangewezen een systeem aan te kopen dat voor beide doeleinden dienstig kan zijn.
- Software grafische vormgeving en webontwikkeling: de software voor grafische vormgeving en webontwikkeling die we in huis
hebben (Adobe Photoshop, Indesign, Dreamweaver) is verouderd. Hierdoor hebben we steeds vaker problemen met het openen
van bestanden die door derden aangeleverd worden. Ook worden de moderne ontwikkeltechnieken niet meer ondersteund door
de verouderde software. Vanaf 2018 willen we instappen in een subscriptiemodel van deze software waardoor we steeds de meest
recente versie van deze toepassingen kunnen gebruiken.
Tenslotte loopt in 2018 ook de huurovereenkomst af voor de telefooncentrale en de kopiemachines van de administratieve
diensten. Hiervoor zal een nieuwe overheidsopdracht moeten uitgeschreven worden in het komende jaar.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

23.000,00

0,00

-23.000,00

Investeringen

70.000,00

0,00

-70.000,00

Totalen

93.000,00

0,00

-93.000,00

Actie: A-02.03.02: Onderhoud van software
Aan de software waarmee de diensten werken, is een jaarlijkse onderhoudskost verbonden. De kostprijs en omschrijving van de
service is vastgesteld in onderhoudscontracten die ons bestuur met de leveranciers heeft afgesloten.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

87.000,00

0,00

-87.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-04: Een veilig Herenthout
Hoewel het bestrijden van criminaliteit niet hoofdzakelijk een gemeentelijke aangelegenheid is, kan de gemeente toch een
aanzienlijke duit in het zakje doen om bij te dragen aan het veiligheidsgevoel van de burgers. Zowel in het beperken van kleine
vormen van overlast, preventie van misdrijven of andere calamiteiten als zorgen voor het behoud van een goed werkende politie en
brandweer binnen de zonewerking is er voor de gemeente een taak weggelegd.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.008.297,00

3.500,00

-1.004.797,00

Actieplan: AP-04.01: Investeren in de veiligheid van de burgers
Onze leuze is: preventie als het kan, bestraffen als het moet. Het opzetten van preventieve themagerichte acties zoals het oprichten
van buurtinformatienetwerken is op het vlak van veiligheid een belangrijke stap. Onveiligheid is vaak een subjectief gevoel, dat
onze aandacht verdient. Maar ondanks dit alles, gebeurt het soms toch…
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.200,00

0,00

-10.200,00

Actie: A-04.01.01: Algemeen nood- en interventieplan optimaliseren
Onze gemeente beschikt over een rampenambtenaar en een goedgekeurd nood- en interventieplan (ANIP), dat de hulpverlening
coördineert ingeval van een natuurramp, een zwaar ongeval, een aanslag, … Het plan moet permanent geoptimaliseerd en
geactualiseerd worden, voor grote activiteiten moeten een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgemaakt worden, maar
vooral moet het plan in de praktijk ingeoefend worden.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

5.200,00

0,00

-5.200,00

Actie: A-04.01.02: Verdere uitbouw GAS
De gemeentelijke administratieve sancties laten toe om kleine vormen van overlast aan te pakken via een snelle procedure. Het is
aangetoond dat deze kleine vormen van overlast het onveiligheidsgevoel bij de burger onevenredig doen stijgen. Het beteugelen
hiervan is dus zeker verantwoord. We streven naar een redelijke maar nog consequentere toepassing hiervan via
intergemeentelijke samenwerking. Voor minderjarigen wordt gepoogd via bemiddeling een oplossing te bereiken. De politiecodex
wordt regelmatig aangepast aan actuele tendensen en gewijzigde wetgeving. Dit staat ook in 2018 op de agenda.
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Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

5.000,00

0,00

-5.000,00

Actieplan: AP-04.02: Samenwerking voor veiligheid
Wat reeds eerder gebeurde met de politie, is sinds 1 januari 2015 nu ook voor de brandweer een feit: de bevoegdheid over deze
diensten werd aan de gemeenten onttrokken en ondergebracht in zones onder leiding van een zonechef. Voor de werking van deze
zones leveren de gemeenten een – vooral – financiële bijdrage. Via politie- en brandweerraden en –colleges krijgt de gemeente nog
een beperkte vorm van inspraak.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

998.097,00

3.500,00

-994.597,00

Actie: A-04.02.01: Bijdrage aan de werking van de politiezone
De gemeente levert jaarlijks een bijdrage aan de werking van politiezone Neteland, waaronder onze gemeente werd ingedeeld.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

724.630,00

3.500,00

-721.130,00

Actie: A-04.02.02: Bijdrage aan de werking van de brandweerzone
Vanaf 1 januari 2015 ging de brandweerzone Kempen van start. De verdeelsleutel voor de financiële bijdragen door de
deelnemende gemeenten werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Het overleg betreffende de inbreng van de roerende en
onroerende goederen die aan de onderscheiden korpsen toebehoorden zijn nog aan de gang. Stapsgewijs worden ook alle
‘kleinere’ contracten betreffende de brandweer(kazernes) door de zone overgenomen.
De samenwerking binnen de hulpverleningszone zal binnenkort ook leiden tot een voor alle deelnemende gemeenten uniform
politiereglement op de brandveiligheid in publiek toegankelijke gebouwen, dat de publieke plaatsen en evenementen veiliger moet
maken.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

273.467,00

0,00

-273.467,00

Beleidsdoelstelling: BD-06: De handels- en toeristische functie van Herenthout uitbouwen
Diverse factoren maken het niet gemakkelijk om de handel in onze gemeente bloeiend te houden. Daartegenover staat dat
detailhandel onze dorpskern leefbaarder en aantrekkelijker maakt en zorgt voor werkgelegenheid. Het bestuur wil hiertoe de
nodige stimuli ontwikkelen.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

57.500,00

20.500,00

-37.000,00

Actieplan: AP-06.01: Versterken van de handelsfunctie
De gemeente wil investeren in het aantrekkelijk maken van het handelscentrum. Om een gediversifieerd winkelaanbod te kunnen
aantrekken, worden verschillende acties uitgewerkt, die zowel inwerken op het winkelaanbod zelf, het promoten ervan en het
creëren van een aangename winkelomgeving.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

45.000,00

20.000,00

-25.000,00

Actie: A-06.01.01: Onderzoek door een detailhandelcoach
Tot eind 2015 heeft onze gemeente, samen met de stad Herentals en de gemeente Grobbendonk, kunnen beroep doen op de
diensten van een detailhandelscoach, die een toekomstvisie heeft opgesteld waaraan acties worden gekoppeld om de handel in de
deelnemende gemeenten te activeren. De bevoegde ambtenaar voor lokale economie en de adviesraad zullen mee instaan voor de
verdere uitwerking van het beleid.
In dit kader worden o.m. campagnes georganiseerd naar aanleiding van speciale gebeurtenissen om de handel te stimuleren bv.
rond het wereldkampioenschap voetbal. Ook de deelname aan acties als Zo Dichtblij kaderen in deze aanbevelingen. De deelname
en de modaliteiten ervan wordt in overleg met de handelaars bepaald via de adviesraad.
Actie: A-06.01.02: Toekennen van een vestigingspremie
Om nieuwe handelszaken aan te trekken en alzo de leegstand te weren, werd een systeem van betoelaging uitgewerkt voor het
starten van een kleinhandelszaak mits vervulling van bepaalde voorwaarden.
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Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

15.000,00

0,00

-15.000,00

Actie: A-06.01.03: Het aanbod aantrekkelijk maken
Om het aanbod aantrekkelijk te maken, kan ook het bestuur zijn steentje bijdragen bv. door de verfraaiing van het dorpscentrum:
bebloeming van de kern, kerstverlichting, … Dit dient gepaard te gaan met het promoten van het aanbod. Hierin kan de gemeente
ondersteunen door o.m. het toevoegen van een luik voor info door handelaars aan de gemeentelijke website, het promoten van
cadeaucheques van de plaatselijke handelaars of nog een samenwerking op te zetten met de toeristische dienst.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

30.000,00

20.000,00

-10.000,00

Actieplan: AP-06.02: Aandacht voor de verkeerssituatie
Voor het stimuleren van de handelsfunctie, is het van essentieel belang dat de handelskern voldoende bereikbaar is. Voor wie met
de wagen komt, is het belangrijk dat geparkeerd kan worden binnen een aanvaardbare loopafstand.
Het dorpscentrum aantrekkelijker maken voor andere vormen van mobiliteit kan in dit opzicht ook helpen. Daartoe wordt met
voortdurende aandacht gekeken naar het aanbod van het openbaar vervoer en de bijhorende fietsenstallingen.
Bij de opmaak van een richtlijnenhandboek met betrekking tot wonen en handel, waarvoor aan IOK opdracht werd gegeven, wordt
ook aandacht besteed aan de mogelijkheden tot het verkeersluwer maken van het dorpscentrum.
Actie: A-06.02.01: Uitbreiding van parkeermogelijkheden in het centrum
Er wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden tot uitbreiding van de parkeergelegenheid in het dorpscentrum. Ook wordt
bekeken hoe de bestaande parkeergelegenheid kan geoptimaliseerd worden. Zo zal bv. onderzocht worden of en waar er nood is
aan de aanleg van een parkeerplaats voor andersvaliden.
In 2018 staat het verfraaien van de parking van het marktplein op het programma, met o.a. het creëren van zitelementen en de
heraanleg van de groene zones.
Bijkomende parkeermogelijkheid kan gecreëerd worden achter de pastorij. Een plan, dat ongeveer 30 parkeerplaatsen en een
ruime fietsenstalling bevat, wordt momenteel verder uitgewerkt en zal in 2018 gerealiseerd worden. Van hieruit wordt ook een
verbindingsweggetje gecreëerd naar de Leopoldstraat zodat de culturele infrastructuur van Verheyen en de Sint-Gummaruskerk
van hieruit makkelijker bereikbaar wordt.
Er wordt ook aandacht besteed aan de verfraaiing van andere parkeerplaatsen bv. aan Boeyendaal en Vredesplein. De aanpassing
brengt ook extra parkeerplaatsen mee.

Actieplan: AP-06.03: De toeristische mogelijkheden van Herenthout promoten
Onze gemeente is een mooie gemeente, met heel wat toeristische troeven: onze Stoet is alom gekend, we hebben een rustgevende
natuur en enkele mooie monumenten. De promotie van deze troeven moet bezoekers naar Herenthout lokken.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

12.500,00

500,00

-12.000,00

Actie: A-06.03.01: Toeristische promotie
Om toeristen naar onze gemeente te lokken, moet de aanwezige toeristische infrastructuur voldoende gepromoot worden. We
willen een samenwerking aangaan met de talrijke horeca in onze gemeente zodat ook zij kunnen fungeren als verkooppunt voor
toeristische informatie. Het samenwerkingsverband ‘Kempens Karakter’ zal voortaan ook het toerismebeleid opnemen en als
dusdanig, samen met ons loket Vrije Tijd, mee instaan voor de toeristische promotie van de regio. We willen ten volle onze
kindvriendelijke gemeente uitdragen in onze toeristische promotie. Daarom gaan we extra inzetten op aantrekkelijke, toeristisch
recreatieve activiteiten. Een gezamenlijk initiatief van de gemeenten van de zone Neteland, genaamd ‘Zomer van het Neteland’, zal
de initiatieven op het vlak van zomeractiviteiten bundelen, zodat de bekendmaking van deze activiteiten ruimer kan gebeuren.
Ook de Toerismeraad biedt tal van diverse toeristische activiteiten aan.
Toerismeraad Herenthout bestaat uit een sterke ploeg vrijwilligers die sinds de opstart in 2011 gestaag de toeristische werking in
Herenthout uitbouwt door het adviseren van het gemeentebestuur aangaande alle toeristische en recreatieve thema’s, het
opzetten van eigen – vaak vernieuwende – initiatieven en de ondersteuning van bestaande evenementen en actoren.
Mede door deze werking is Herenthout zich bewust geworden van zijn troeven en kiest de raad er met een nieuw project voor om
volop in te zetten op de combinatie van erfgoed en toerisme. Dat erfgoed is bepalend geweest voor de eigenheid van het dorp en
het karakter van de Herenthoutenaar.
Het doel is het ontsluiten van erfgoedkundige gegevens met behulp van informatiepanelen, zogenaamde ‘erfgoedborden’, die bij
een aantal strategisch gekozen locaties en/of gebouwen worden geplaatst. Deze keuze zal worden ingegeven door erfgoedkundig
belang, en daarmee samenhangend sociale impact en geschiedkundige waarde. We zetten dus in op het immateriële erfgoed en/of
de roerende aspecten van het onroerend erfgoed, die de geschiedenis van Herenthout kleurden: info over de monumenten, het
erfgoed, de historiek van de gemeente, de tradities en volksgebruiken,… Anderzijds zal ook met de geografische ligging van de sites
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worden rekening gehouden, teneinde de ontsluiting aan een recreatief aantrekkelijke formule te kunnen koppelen (een wandeling
of fietstocht). De uiteindelijke keuze van 5 borden wordt gemaakt in nauwe samenwerking met Heemkring Sandelyn. Een andere
strategische partner is Kempens Karakter, waar voor dit project een subsidie van 1500 euro werd bekomen. Dankzij haar
subsidiëring door het gemeentebestuur kan de toerismeraad zelf voor het resterende bedrag instaan.
Op de panelen zal gebruik gemaakt worden van zogenaamde QR-codes. Deze zijn intussen goed ingeburgerd en maken het,
gekoppeld aan de populariteit van smartphones, mogelijk om ook multimediale gegevens te publiceren. Deze kunnen een
aantrekkelijke aanvulling zijn op de statische informatie op het bord, en het systeem laat toe om later eventueel nog bijkomende
informatie toe te voegen. Nieuwe, hier ontsloten informatie zal worden toegevoegd aan de erfgoedbank van Kempens Karakter en
zo duurzaam worden bewaard. De digitale achterzijde van het systeem maakt gebruik van schaalbare webpagina’s (geoptimaliseerd
voor gebruik op smartphone/tablet) die onderdeel uitmaken van de gemeentelijke website. Sinds de vernieuwing hiervan eind 2016
is dit technisch vrij eenvoudig te realiseren.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

12.000,00

500,00

-11.500,00

Actie: A-06.03.02: Toeristische voorzieningen ontwikkelen
Onze gemeente beschikt reeds over enkele mooie wandelwegen. In overleg met de Toerismeraad zullen deze nog uitgebreid
worden. Ook het wandelknooppuntennetwerk van de provincie Antwerpen loopt door onze gemeente. Bezoekers hebben dus
genoeg te doen, maar ze hebben uiteraard ook faciliteiten nodig. Fietsen is met voorsprong de reden voor een korte vakantie in de
Antwerpse Kempen. We bewaken daarom de kwaliteit van de fietspaden en wandelwegen/-paden. We willen ook inspelen op de
mobiele trend om Herenthout op de toeristische kaart te plaatsen. Daarnaast ondersteunen we lokale partners die toeristische
uitdagingen aangaan.
We zien opportuniteiten die verder vloeien uit het Sigmaplan dat naast natuur- en veiligheidsdoelstellingen ook streeft om
recreatie als maatschappelijke meerwaarde maximaal mee te nemen in de uitvoering. Het Regionale Landschap is momenteel bezig
met een analyse van de noden van de verschillende betrokken partners in het recreatiegebied Hellebrug - Herenbossen'. Hierop
willen we, met de betrokken actoren, actief in meewerken en openstaan voor mogelijke toeristische ontwikkelingen. Het bestuur
nam het engagement op om het strategisch projectvoorstel voor de Grote Netevallei – dat tot doel heeft een antwoord te bieden
op de vragen hoe te komen tot een gedragen en duurzame inrichting van de open ruimte in een veel bevraagde riviervallei en dat
wordt uitgewerkt door Regionaal Landschap Rivierenland vzw, het Agentschap voor Natuur en Bos en Waterwegen en Zeekanaal
nv, samen met de gemeentebesturen van Nijlen, Berlaar, Heist-op-den-Berg en Hulshout - mee te ondersteunen en hiervoor een
cofinanciering te voorzien voor de looptijd van het project (2018, 2019 en 2020).

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

500,00

0,00

-500,00

Beleidsdoelstelling: BD-07: Bevorderen van een verantwoorde vrijetijdsbesteding
Onze gemeente is van oudsher een zeer levendige gemeente. Uiteraard zit de intussen meer dan 120 jaar oude traditie van het
stoetgebeuren daar voor iets tussen. Als ultiem wapen tegen de individualisering palmt het evenement een ganse week het dorp in
en is het een bindmiddel tussen alle bevolkingsgroepen. Het verenigingsleven is een ander sterk gegeven in het sociale weefsel van
Herenthout. Hoewel qua omvang vaak in het kielzog van de carnavalsactiviteiten, mogen ook de verenigingen zich op de borst
kloppen voor de organisatie van een enorm aantal sociale, culturele, educatieve, sportieve of gewoon plezierige bijeenkomsten.
Het ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen in ontspannende activiteiten, samen met anderen, is alleszins heilzaam voor
ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Het gemeentebestuur ziet het dan ook als cruciaal deze onmisbare kern van het Herenthoutse
wezen te ondersteunen waar mogelijk en misschien zelfs nog te versterken. Eigen initiatieven vanuit de gemeentelijke
vrijetijdsdiensten dienen het scala aan activiteiten aan te vullen om tot een totaalpakket te komen waarin voor ieder wat wils te
vinden is. Iedereen heeft recht op zinvolle vrijetijdsbesteding en het is de taak van het bestuur dit op elke manier mogelijk te
faciliteren.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

154.150,00

0,00

-154.150,00

Actieplan: AP-07.01: Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid
Met meer dan veertig socioculturele verenigingen op een totaal van 8.845 inwoners kent Herenthout een erg grote densiteit aan
associaties. Deze hebben elk hun specifieke en heel erg diverse noden en behoeften, variërend van activeringsondersteunende
maatregelen over administratieve begeleiding, tot financiële steun. Als aanvulling op het ruime aanbod dat de vele verenigingen
het Herenthoutse publiek voorschotelen, organiseert het gemeentebestuur evenementen voor de gehele bevolking die
laagdrempelig worden aangeboden. Deze moeten gemeenschapsvormend werken en ook rekening houden met de behoeften die
leven bij de Herenthoutse bevolking. Er wordt in het beleid ook gestreefd naar het verhogen van de culturele competentie. Het
vermogen om keuzes te maken en zelfstandig, kritisch en creatief te kunnen omgaan met de cultuurgoederen en het ruimere
maatschappelijk gebeuren, is immers essentieel. Beleving en interactie zijn sleutelwoorden in het versterken van die competentie.
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Eens cultureel kapitaal verworven, kan dit een hefboom zijn naar participatie. Die participatie is op haar beurt idealiter geworteld in
alle lagen van de bevolking; daarom is het van het grootste belang ook kansengroepen die traditioneel minder aansluiting vinden bij
het culturele veld aan te spreken en te betrekken.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

52.750,00

0,00

-52.750,00

Actie: A-07.01.01: Ondersteuning van cultuurverenigingen
De verenigingen in Herenthout kunnen rekenen op een ernstige financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De uitgekeerde
subsidies aan cultuurverenigingen bedragen ongeveer 1,9 euro per inwoner. Ze worden verdeeld aan de hand van een
subsidiereglement dat een goede (samen)werking en een hoge activiteitsgraad, zowel intern als naar derden toe, beloont. Naast de
structurele subsidies wordt ook ad hoc bijkomende ondersteuning toegekend o.a. bij jubilea van verenigingen, aan vernieuwende
projecten en samenwerkingsverbanden,…
Er zijn kortingen voorzien in de huurprijs van lokalen in beheer van het gemeentebestuur om verenigingen de kans te geven in
veilige en aangepaste omstandigheden een divers gamma aan activiteiten te organiseren.
Om beschikbaarheden van het gemeenschapscentrum op een gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten buiten de openingsuren van
de gemeentelijke diensten, is een online module bij de reservatiesoftware in gebruik. Dit maakt het mogelijk om te raadplegen
wanneer er lokalen vrij zijn. Bovendien kunnen de gebruikers van de faciliteiten ook online reservaties doen.
Begin 2018 (budget 2017) worden de mobiele wanden van de achterste twee modulaire ruimten van GOC Ter Voncke vervangen
door gebruiksvriendelijkere, en dempende panelen.
In 2018 wordt er bijkomend geïnvesteerd in nieuw meubilair voor GOC Ter Voncke (€ 25.000), gezien de laatste jaren meer en meer
stoelen slijtagegebreken vertoonden en steeds vaker onherstelbaar bleken. Zonder vernieuwing dreigt het aantal beschikbare
exemplaren in de nabije toekomst onvoldoende te worden voor de grotere activiteiten.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

18.000,00

0,00

-18.000,00

Actie: A-07.01.02: Activiteiten voor een breed publiek organiseren/ondersteunen, met aandacht voor gemeenschapsvorming
De financiële ondersteuning van de Herenthoutse Cultuurraad door de gemeente strekt tot de organisatie van een aantal
laagdrempelige, kosteloos te bezoeken culturele evenementen die elk op een andere manier naar ontmoeting en betrokkenheid
streven.
De viering van de Vlaamse Feestdag kreeg een nieuwe, gezinsvriendelijke formule die de volgende jaren verder verfijnd zal worden.
Op 21 juli wordt op de verkeersvrij gemaakte markt (enig in het jaar) een feestelijke avond georganiseerd. De uitreiking van een
Cultuurprijs en het bijhorende evenement stimuleren verenigingen en particulieren om boven zichzelf uit te stijgen en elkaar te
prikkelen. Ook de 11 november viering kreeg in 2016 een verjongingskuur, en betrekt sinds enkele jaren ook de
schoolgemeenschap door een uitbreiding van de herdenking met een relevante schoolvoorstelling. Jonge kinderen laten we zo op
een ingetogen en serene manier kennis maken met een belangrijk deel van ons verleden. De Nacht van het Kempens Erfgoed is een
gezamenlijk initiatief met erfgoedcluster Kempens Karakter en is telkens een erg succesvol evenement. Bijkomend kan de
cultuurraad kosteloos gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuren voor de eigen ingerichte activiteiten.
Ook de Parkfeesten worden financieel sterk ondersteund door het gemeentebestuur. Het gemeentepark wordt dan voor één dag
het gezelligste terras in de regio. Het dorp komt er samen om de hele avond en nacht gratis te genieten van live muziek,
gezelligheid, uitgebreide randanimatie en een foodtruckfestival. De Parkfeesten zijn in Herenthout het zomerse
ontmoetingsmoment bij uitstek.
Om de cultuur- en jeugdraad een bijkomend schouderklopje te geven bij de organisatie van de gezamenlijke uitreiking van hun
prijzen (Cultuurprijs en Jeugdduim), neemt het gemeentebestuur de kosten voor de drankvoorziening tijdens dit gala op zich. Hier
ontmoeten alle jeugd- en cultuurverenigingen elkaar.
Sinds 2012 is er een gemeentelijk reglement ter subsidiëring van buurtfeesten. Het gemeentebestuur wil zo mee een hecht sociaal
weefsel creëren in straten, buurten en wijken en wil de bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. Het reglement voorziet
dan ook in logistieke en financiële ondersteuning van projecten die als doel hebben de sociale contacten in een straat, buurt, wijk,
plein… te bevorderen.
Herenthout is een kleine gemeente met een groot gemeenschapsgevoel en een actieve vrijetijdsbeleving, en dat willen we bij het
onthaal van de nieuwe inwoners duidelijk maken door het gelijktijdig organiseren van een verenigingenbeurs. Op die manier
kunnen burgers ‘shoppen’ naar activiteiten die hen boeien en er misschien zelfs nieuwe ontdekken. Nieuwe inwoners krijgen op
hun beurt onmiddellijk de kans aansluiting bij de gemeenschap te vinden.
Tenslotte wil het gemeentebestuur ook ruimte bieden aan opportuniteiten die zich elk jaar wel voordoen om bijkomende culturele
evenementen voor een breed publiek te organiseren.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

16.250,00

0,00

-16.250,00

Actie: A-07.01.03: Kansengroepen worden aangezet tot participatie in het culturele veld
Het recht op vrije tijd is universeel, maar het recht op een waardevolle invulling ervan hoort dat ook te zijn. De kwalitatieve
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uitbouw van een groot aantal sociale vaardigheden is ervan afhankelijk, maar ook persoonlijke groei kan erdoor gestimuleerd
worden. Net daarom vindt het gemeentebestuur het belangrijk dat het alle burgers bereikt met haar cultuurbeleid en hen daarmee
volop de kans geeft te participeren in de maatschappij.
De stap naar cultuurparticipatie is soms echter moeilijk te zetten. Daarom is bijzondere aandacht vereist om tot een beleid te
komen dat werkelijk inclusief is. In het verleden werden reeds enkele pilootprojecten opgezet om kansengroepen volop te
betrekken bij culturele activiteiten en hen de betalende activiteiten gratis aan te bieden. Verdere uitbouw is echter noodzakelijk. Zo
dient de interne samenwerking verfijnd te worden om contact en rechtstreekse communicatie met de doelgroep te verbeteren.
Vanuit het gemeenschapscentrum wordt een cultuurevenement georganiseerd dat voor een symbolisch bedrag kan bijgewoond
worden. Maar we gaan hier nog verder in. In samenwerking met het OCMW worden gratis kaarten verdeeld en worden die
specifieke kansengroepen gestimuleerd, om de drempel tot deelname nog verder te verlagen.
De gemeente zal ook onrechtstreeks proberen betrokkenheid en activering van kansengroepen te bekomen door het uitbreiden
van de (vergoede) vrijwilligerswerking. Dit komt bovendien de werking van de gemeentelijke diensten ten goede, zo is er inzet
mogelijk in promotiecampagnes van de vrijetijdsdiensten en in de werking van bibliotheek. Vrijwilligers vanuit OCMW en gemeente
worden bovendien jaarlijks bedankt op een feestelijke avond.
Promotiematerialen van de vele laagdrempelige gemeentelijke cultuuractiviteiten worden in samenwerking met OCMW specifiek
aan kansengroepen bezorgd. We hebben in het verleden reeds gemerkt dat deze vorm van directe aanspreking effectief is om dit
bereik te vergroten.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

Actie: A-07.01.04: Er wordt ingezet op duurzame cultuureducatie
De Week van de Amateurkunsten zal worden op touw gezet vanuit de gemeentelijke diensten. Het is de bedoeling de komende
jaren dit evenement gestaag en multidisciplinair uit te bouwen om zo een groter publiek aan te spreken en kruisbestuiving mogelijk
te maken. Het moet een breed platform worden met de culturele productiviteit van de gemeente.
Er is ondersteuning van het gemeentebestuur bij toonmomenten van de productiviteit van de vereniging. Dit moet
cultuurverenigingen stimuleren met hun output naar buiten en in de schijnwerpers te treden. Er is een reglement dat bij dergelijke
evenementen de vereniging voorziet van receptiedranken. (Creatieve) verenigingen ontvangen nog bijkomende ondersteuning door
het beschikbaar stellen van specifieke materialen als tentoonstellingspanelen, vloerdisplays,… uit de gemeentelijke uitleendienst.
De Sint-Gummaruskerk is onderdeel van het Gemeenschapscentrum Ter Voncke en is de Herenthoutse culturele ruimte bij uitstek.
Om verder tegemoet te komen aan de vraag om hier op een comfortabele manier culturele activiteiten te ontplooien, wordt er
blijvend in geïnvesteerd.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

8.500,00

0,00

-8.500,00

Actieplan: AP-07.02: Een laagdrempelige en hedendaagse bibliotheek
De bibliotheek blijft de belangrijkste speler in de verhoging van informatiegeletterdheid en de opwaardering van leesgewoonten.
Daarom is het belangrijk dat zij inspeelt op nieuwe maatschappelijke tendensen, op technologieën en opportuniteiten. Een
permanent aandachtspunt is het aantrekken en op maat bedienen van bevolkingsgroepen die dreigen een achterstand op te lopen
op voormelde eigenschappen.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

59.000,00

0,00

-59.000,00

Actie: A-07.02.01: De bibliotheek neemt leesbevorderende en culturele initiatieven
De bib richt een leesclub in, niet alleen ter kennismaking met de traditionele literaire canon, maar om de bevolking zin te doen
krijgen in het vastnemen van een boek en aan te moedigen om zelf op ontdekkingstocht te gaan binnen het geschreven woord en
andere culturele goederen. Leesbevorderingsinitiatieven zijn essentieel om dat doel te bereiken. Adolescenten, traditioneel een
zeer moeilijk te bereiken doelgroep, dienen evenzeer aan hun trekken te kunnen komen in de bib. Een beleid dat zich ook richt op
hen, betekent dat ze via de hun eigen kanalen zullen aangesproken worden: sociale media, promotie van het draadloos netwerk,
uitbreiden specifiek aanbod…
De bibliotheek is een actieve speler wat betreft gemeentelijke activiteiten. Naast het aanbod aan themastanden met leeslijsten in
de bib en online bij belangrijke actuele of thematische gebeurtenissen, vinden regelmatig eigen organisaties als auteursbezoeken,
lezingen en workshops plaats. Deze zijn gericht op een breed publiek en/of op jaarlijks geselecteerde doelgroepen. Zo is er
deelname aan Roefel, zijn er vertelnamiddagen en ‘woensdagactiviteiten’ voor kinderen. In samenwerking met relevante
verenigingen kan in de toekomst een bijkomend en nog breder gedragen aanbod worden gerealiseerd. De polyvalente lees- en
expositieruimtes dienen wat dit betreft ten volle benut te worden.
Er wordt ingezet op actueel en up-to-date houden van de collectie door de aankoop en het uitleenklaar maken van nieuw
verschenen boeken, tijdschriften en audio-visuele materialen. Er dient sinds 1/7/2017 doorlopend gedurende een half jaar rekening
te worden gehouden met de vaste boekenprijs bij de aanschaf van nieuwe boeken.
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Er worden tevens op regelmatige basis klasbezoeken georganiseerd voor de lagere scholen en kleuterscholen van Herenthout, met
mogelijkheid tot het uitlenen van materialen.
Om nog beter te kunnen inspelen op de wensen van het doelpubliek, wordt ingetekend op het via VVBAD aangeboden
gebruikersonderzoek.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

35.000,00

0,00

-35.000,00

Actie: A-07.02.02: De bibliotheek zorgt voor e-inclusie
De bibliotheek zal de nodige inspanningen leveren om de zelfredzaamheid wat betreft informatievergaring te vergroten en de
digitale kloof te dichten. De openstelling van een publieke leesruimte met computer en internet was samen met de inrichting van
laagdrempelige pc-klassen een eerste stap in die richting, maar de mogelijkheden en het educatieve aanbod dienen uitgebreid te
worden. Niet alleen in de vorm van specifieke workshops die de algemene computervaardigheid opkrikken of specifieke software
(tekstverwerkers, browsers…) belichten, maar ook als vrijblijvende dienstverlening door in de bibliotheek zitdagen voor pc-hulp in
te richten, in overleg met het dienstencentrum. Bovendien moeten de publieke pc’s aangepast blijven aan de veranderende noden.
Zo zal de catalogus online (via Open Vlacc) worden uitgebouwd naar een eengemaakt bibliotheeksysteem ‘EBS’ voor gans
Vlaanderen en op een handzame manier worden aangeboden aan de gebruikers.
Via het digitale project Bibster, dat wordt aangeboden via iPads, wordt in eerste instantie een project uitgewerkt voor de 5e en 6e
leerjaren. Maar in principe is dit systeem inzetbaar naar alle mogelijke doelgroepen om de bibliotheek en haar werking beter te
leren kennen.
Eén van de hete hangijzers van de komende jaren is de integratie van e-books in het aanbod. Er wordt daarom uitgekeken naar de
implementatie van de bestaande proefprojecten voor een nieuw e-boekenproject via Cultuurconnect. De e-boeken kunnen
mogelijk ook vrij geraadpleegd worden in de bib zelf, hiertoe wordt een aparte hoek voorzien die specifiek wordt ingericht met
tablets en/of pc.
Om ook kranten nog breder beschikbaar te maken, wordt via tablets of iPads gebruik gemaakt van de in de lopende contracten
inbegrepen digitale abonnementen. In samenwerking met het dienstencentrum Huis Driane worden initiaties georganiseerd voor
beginnende computergebruikers.
Herenthout neemt deel aan samenwerkingsverbanden van bibliotheken zoals de projectverenigingen ‘Kempens Karakter’ en ‘Bib
Neteland’. Via ‘Bib Neteland’ wordt onderzocht hoe in dat kader een projectsubsidiedossier bij de Vlaamse Overheid kan worden
uitgewerkt.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.500,00

0,00

-6.500,00

Actie: A-07.02.03: Er is een aangepaste dienstverlening voor kansengroepen
Vanaf 2015 wordt er deelgenomen aan een initiatief, op te starten met de projectvereniging Kempens Karakter, rond ‘boeken aan
huis’. Dit omvat onder meer de gezamenlijke aankoop van groteletterboeken, ingesproken boeken en Daisy-boeken, de
gezamenlijke aankoop van leeshulpmiddelen voor slechtzienden, en de uitwerking van een project voor een per gemeente gekozen
doelgroep (gaande van minder mobiele mensen tot dyslectici). Via ‘Bib Neteland’ wordt onderzocht hoe in dat kader een
projectsubsidiedossier bij de Vlaamse Overheid kan worden uitgewerkt.
Ook nu al biedt de bibliotheek van Herenthout een aangepaste collectie en dienstverlening voor doelgroepen die op cultureel,
educatief en sociaaleconomisch gebied moeilijk te bereiken zijn. Er is een abonnement op de Wablieft-krant, makkelijk-lezenboeken voor anderstaligen en mensen met leesproblemen, en er wordt voorzien in laagdrempelige literaire media als strips en
graphic novels.
Kranten zijn bovendien elke dag gratis beschikbaar in het publieke deel van de bib, om alle inwoners – en vooral diegenen die zelf
niet snel een krant halen – de kans te geven deze te lezen.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.000,00

0,00

-4.000,00

Actie: A-07.02.04: De bibliotheek werkt samen met de lagere scholen
Er worden auteursbezoeken en/of workshops voorzien voor de 3e tot 6e leerjaren van de Herenthoutse lagere scholen tijdens de
schooluren. Voor 1e en 2e leerjaren wordt een auteursbezoek of een jeugdtheatervoorstelling georganiseerd.
Er wordt jaarlijks een leesproject georganiseerd voor 1e tot 6e leerjaren in het kader van de Jeugdboekenmaand. Hiertoe worden
geschenkjes aangekocht voor de deelnemers en worden boeken als prijs weggegeven.
De zogenaamde ‘bibwijzer’, een uitgebreide voorstelling van de bibliotheekwerking en –diensten aan de lagere scholen aan de hand
van klassikale opdrachten, werpt mooie vruchten af. Maar vermits er geen middelbaar onderwijs georganiseerd wordt in onze
gemeente, is het ook broodnodig. Aansluitend bij deze sessies wordt er een maandelijkse klasuitleen georganiseerd in
samenwerking met de drie onderwijsinstellingen. Om deze zaken verder uit te bouwen, is er een voortdurende dialoog met de
scholen.
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Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.500,00

0,00

-4.500,00

Actie: A-07.02.05: De bibliotheek participeert aan het interbestuurlijk project 'bibliotheekportalen'
Om leesmotivatie te stimuleren en de dienstverlening voor de gebruikers te vergroten, is de bibliotheek aangesloten bij het
provinciaal bibliotheeknetwerk ‘Isis’ dat zo snel mogelijk na 1/1/2018 geïntegreerd zal worden in het ‘EBS’ op Vlaams niveau. Dat
betekent dat de basisversie van de catalogus ter beschikking is, net als onder meer de mogelijkheid om van thuis uit materialen te
verlengen en te reserveren.
Hierbij aansluitend tekent de bibliotheek in op de samenaankoop (de opvolger van het basispakket 'metacontent') binnen het EBS.
Zo kan een uitgebreide lay-out (met afbeeldingen en boekbesprekingen) op de catalogus worden aangeboden, het archief van
Gazet van Antwerpen worden geraadpleegd, en bijkomende promotie gemaakt worden voor de bibliotheekactiviteiten.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

9.000,00

0,00

-9.000,00

Actieplan: AP-07.03: Sportactiviteiten stimuleren
Omdat een gezonde en sportieve levenshouding niet enkel persoonlijk, maar ook maatschappelijk voordelige gevolgen heeft, vindt
het gemeentebestuur het essentieel een efficiënt sportbeleid uit te bouwen. Dat beleid moet ondersteunend en stimulerend
werken voor verenigingen, en op individueel niveau drempelverlagend en activerend.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

42.400,00

0,00

-42.400,00

Actie: A-07.03.01: Financiële ondersteuning sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria
Sportverenigingen worden aangemoedigd hun werking op een professionele manier uit te bouwen door de subsidiëring van
erkende clubs aan de hand van een kwaliteitsvol subsidiereglement.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

25.000,00

0,00

-25.000,00

Actie: A-07.03.02: Subsidies clubs voor gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en -coordinatoren en voor opleidingen
Organiseren van laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor doelgroepen die ongelijke kansen hebben (mensen met een
handicap, maatschappelijk kwetsbare personen en zorgbehoevende kinderen) inzake sportparticipatie, door transversale
samenwerking met verschillende partners.
Sportclubs moeten worden aangemoedigd om met gediplomeerde jeugdtrainers en lesgevers te werken. Daarom wordt voorzien in
de terugbetaling van VTS opleidingen die gevolgd worden door leden van erkende sportclubs. Verder kunnen erkende sportclubs
een dossier indienen op basis van een subsidiereglement met betrekking tot gediplomeerde Jeugdsportbegeleiders en
Jeugdsportcoördinatoren.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

8.000,00

0,00

-8.000,00

Actie: A-07.03.03: Activering kinderen en 50plussers door lessen, schoolsport, evenementen of deelname regio-activiteit
Het gemeentebestuur voert een activeringsbeleid door kinderen en 50-plussers aan de hand van eigen initiatieven (lessenreeksen,
schoolsportactiviteiten en evenementen) of deelname aan regionale activiteiten te stimuleren sport te beoefenen.
Met het oog op levenslange sportparticipatie dient een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod ter
beschikking te zijn dat inwoners stimuleert een sportieve levensloop te bewandelen.
Kinderen uit het lager onderwijs kunnen tijdens het schooljaar wekelijks deelnemen aan een naschoolse sportactiviteit,
georganiseerd door de sportdienst.
De sportdienst organiseert jaarlijks, in samenwerking met Bloso en SVS, een scholenveldloop voor jongeren van het lager onderwijs.
De sportdienst organiseert jaarlijks, in samenwerking met sportregio Kempen, een kleutersportdag voor alle kleuters van de
Herenthoutse scholen.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

3.000,00

0,00

-3.000,00

Actie: A-07.03.04: Organisatie laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor kansengroepen door transversale samenwerking
Organiseren van laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor doelgroepen die ongelijke kansen hebben (mensen met een
handicap, maatschappelijk kwetsbare personen en zorgbehoevende kinderen) inzake sportparticipatie, door transversale
samenwerking met verschillende partners.
Sport is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk gezond. De mate waarin iemand sport beoefent of een gezonde levensstijl
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ontwikkelt, hangt echter vaak samen met de mate van stimulatie en educatie op dat vlak. Mensen met financiële problemen
bijvoorbeeld besparen vaak eerst op vrijetijdsactiviteiten, zoals het lidmaatschap van een sportclub. Daarom moeten
kansengroepen de gelegenheid krijgen en aangemoedigd worden om zich (alsnog) sportief te ontplooien. Het lokaal bestuur zal op
onderstaande manieren proberen om kansengroepen toe te leiden naar sportbeoefening.
Tijdens de maand augustus organiseert de sportdienst, in transversale samenwerking met de naschoolse inclusieve kinderopvang
en KVG Herenthout, een inclusieve sportweek voor kinderen van 6-12 jaar. Er wordt een specifieke lesgever voorzien voor Gsporters.
Voor sommige doelgroepen is het nuttig om ook op regionaal vlak te werken. In transversale samenwerking met KVG Herenthout
zal de sportdienst intekenen op G-sportprojecten die aangeboden worden door Sportregio Kempen. Dit aanbod zal worden
ondersteund en gecommuniceerd naar de inwoners van Herenthout.
De sportdienst biedt in samenwerking met het OCMW en de Sint-Vincentiusvereniging een sportcheque aan voor kansarmen die lid
willen worden van een Herenthoutse sportclub of willen deelnemen aan een sportevenement.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.400,00

0,00

-2.400,00

Actie: A-07.03.05: Het gemeentebestuur neemt initiatieven die het sportbeleid en de sportbeleving versterken
Onder deze actie brengen we de sportgerelateerde initiatieven onder die niet specifiek te maken hebben met de Vlaamse
beleidsprioriteiten, zoals bv. de toelage aan de sportraad. Ook vindt het gemeentebestuur het belangrijk om (nog) niet erkende en
nieuwe clubs te informeren over de bestaande reglementering omtrent subsidiëring en ondersteuning. Alle informatie betreffende
erkenning en subsidiëring wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.000,00

0,00

-4.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-09: De belevingswereld van de jeugd stimuleren
Onze jeugdige inwoners zijn de toekomstige vormgevers van de maatschappij. Ze zijn fundamenteel in de uitbouw van een
toekomst die op alle vlakken waardevol is. Daarom ook is een doeltreffend jeugdbeleid erg belangrijk. In 2016 behaalde onze
gemeente het label ‘Kindvriendelijke gemeente’, onder het motto ‘een gemeente goed voor kinderen, is een gemeente goed voor
allen’. Wij willen een kindvriendelijke gemeente zijn die hartelijk, dynamisch en verrassend is, waar gezinnen met kinderen zich
thuis voelen. Gezins- en kindvriendelijkheid is een expliciet beleidsthema dat als een rode draad doorheen ons meerjarenplan
loopt, zowel van gemeente als OCMW. Dat doen we o.a. door de kinderen te erkennen als volwaardige medeburgers in de
gemeente en stemmen we af op de noden en de leefwereld van kinderen en gezinnen. De acties die op dit vlak worden uitgevoerd,
vindt u terug doorheen de meeste beleidsdoelstellingen van dit meerjarenplan. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan welzijn
(verslavende middelen), inspraak en participatie, mobiliteit en milieu. Naast een goed werkende, officieel erkende adviesraad, de
Herenthoutse jeugdraad, moet het project toelaten nog meer in te zetten op kinderen en jongeren.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

92.100,00

3.300,00

-88.800,00

Investeringen

20.000,00

0,00

-20.000,00

112.100,00

3.300,00

-108.800,00

Totalen

Actieplan: AP-09.01: Activiteiten voor en door jongeren ondersteunen
Jong geleerd, is oud gedaan. Daarom moeten kinderen en jongeren de kans krijgen zich te verenigen, evenementen te organiseren,
te spelen en zich te ontwikkelen.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

63.500,00

0,00

-63.500,00

Actie: A-09.01.01: Ondersteuning van de jeugdverenigingen
Aan de hand van een subsidiereglement worden jeugdverenigingen ondersteund in hun werking. We zetten in op de
professionalisering van onze verenigingen door hieraan extra aandacht te besteden bij de toekenning van subsidies. In het
jeugdwerk wordt zo 15% van de voorziene gelden gereserveerd voor kadervormingen door erkende instanties. Omdat een aantal
jeugdverenigingen beschikt over een eigen infrastructuur die niet altijd op een duurzame manier aangepast is aan hun werking en
waaraan regelmatig onderhoudswerken of verbeteringen (in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid) nodig zijn, wordt ook
hieraan aandacht besteed in de ondersteuning.
De jeugdverenigingen kunnen bijkomend beschikken over specifieke materialen op hun maat (sinterklaaskostuums,
gezelschapsspelen …) en er wordt hen gratis kampvervoer voor materiaal aangeboden.
Om de verenigingen beter en met kennis van zake te ondersteunen, volgt de jeugdconsulent relevante opleidingen en
bijscholingen. Er worden met hetzelfde doel eveneens abonnementen op jeugdgerelateerde magazines (Formaat, Chiro, KLJ,…)
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genomen en het jeugdinformatiepunt wordt up-to-date gehouden.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

23.000,00

0,00

-23.000,00

Actie: A-09.01.02: organisatie van speelpleinwerking
De speelpleinwerking in Herenthout is ondanks het beperkte inwonersaantal één van de grootste uit de regio. Dat is iets om trots
op te zijn, en het is dan ook de intentie om dit succes minimaal te bestendigen. Naast de reguliere werkingskosten voor animatoren
voorziet het lokaal bestuur daartoe jaarlijks middelen voor de aankoop van verbruiksmaterialen en voor de uitbreiding van het
spelaanbod. Minstens in de zomervakantie wordt een speelpleinwerking georganiseerd, en dit gedurende vier weken. In uitbreiding
op de speelperiode tijdens de grote vakantie, zet het team een Buitenspeeldag op.
(LJBVBP01) In samenwerking met het OCMW wordt een systeem van tegemoetkoming opgezet om kansengroepen toe te laten en
te stimuleren deel te nemen aan de speelpleinwerking. Op basis van een behoeftenonderzoek wordt bekeken of nog bijkomende
maatregelen kunnen genomen worden om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken. Ook hierbij is er
ondersteuning van het Herenthoutse OCMW.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

28.000,00

0,00

-28.000,00

Actie: A-09.01.03: Jeugdcultuur kan zich ontwikkelen en verspreiden
Sinds jaar en dag hoort skaten bij de jongerencultuur. Het gemeentebestuur wil hieraan de nodige aandacht besteden door te
investeren in een vernieuwd skatepark. Een werkgroep met skaters werd opgericht om te peilen naar hun noden. Op basis van dit
overleg is er een aannemer aangesteld die de plannen en noden van de skaters op papier heeft gezet. Deze plannen worden in het
voorjaar van 2018 uitgevoerd.
Het stimuleren van de culturele belevingswereld van jongeren is belangrijk om hen te leren omgaan met diversiteit. Uitingen van
jeugdspecifieke cultuur dienen daarom te worden ondersteund en gefaciliteerd. Er worden uiteenlopende vormingen
georganiseerd voor speelpleinanimatoren en kaderleden uit het jeugdwerk die onontbeerlijke organisatorische thema’s uitdiepen
(cursus gemachtigd opzichter, fuifsecurity …). De jeugddienst moet verder de weg wijzen in deze voor onervaren organisatoren
soms complexe materie. Via een nieuw reglement zullen activiteiten die de jongerencultuur ten goede komen, ook financieel
ondersteund worden.
In dienstoverschrijdende organisaties, zoals de gezamenlijke uitreiking van de jeugd- en cultuuraward, krijgen jongeren de kans
bredere contacten te leggen.
Er worden specifieke informatiekanalen voorzien die de eigenheid van kinderen en jongeren weerspiegelt en uitdraagt. We zijn
voortdurend alert voor de noden van de jeugd op dit vlak: een facebookpagina, specifieke brochures, een eigen website… Op die
manier kan gebruik gemaakt worden van tekens eigen aan de jeugdcultuur en kan op meer doeltreffende wijze een brug geslagen
worden naar hun zo specifieke leefwereld.
Sinds 2014 werden in Herenthout grabbelpasactiviteiten georganiseerd. Een groot succes: veel Herenthoutse kinderen konden
deelnemen aan verschillende soorten activiteiten. Dit activiteitenaanbod willen we uitbreiden, samen met onze buurgemeenten
Grobbendonk, Vorselaar, Herentals en Olen, onder de overkoepelende naam ‘Neteland’. Kinderen kunnen dus niet alleen genieten
van activiteiten in Herenthout zelf, maar kunnen ook kiezen om deel te nemen aan activiteiten in de regio. Deze worden gepromoot
in de Herenthoutse jeugdgids, op de gemeentelijke website en op ‘Uit met Vlieg’.
De ‘Pretcamionette’, die door de provincie Antwerpen gesubsidieerd werd, bleek een groot succes en wordt zeker voortgezet.
In samenwerking met het OCMW wordt een systeem van tegemoetkoming opgezet om kansengroepen toe te laten en te
stimuleren deel te nemen aan dit initiatief. LJBVBP03
De goedwerkende jeugdraad werd al erg gelauwerd door de jury die ons het label ‘kindvriendelijkheid’ overhandigde. We willen
hierop blijvend inzetten en hen in een open sfeer blijven betrekken bij alle verdere ontwikkelingen in de gemeente. Daarnaast
merkten we wel dat de jongere doelgroep soms nog vergeten werd. Daarop werd ‘Kids First’ opgericht. Dit is een groep kinderen uit
het vijfde en zesde leerjaar die een viertal keer per jaar samenkomen. Op deze vergaderingen bespreken zij belangrijke thema’s
zoals mobiliteit, participatie, gezondheid… De vergaderingen worden grondig voorbereid en er is een goede samenwerking tussen
de jeugdconsulent en de scholen die elkaar op de hoogte houden over aankomende thema’s.
De toelage die telkens wordt voorzien aan de Jeugdraad stelt deze adviesraad in staat om niet enkel na te denken over het (jeugd)
beleid in Herenthout, maar ook actief initiatieven op te starten. Zo was er de voorbije jaren de organisatie van een Music For Life
benefiet (Belgisch Kampioenschap Curryworst Eten), activiteiten rond de Dag van de Jeugdbeweging, een debatavond rond de
noden van jeugd met lokale politici,… In 2016 werd een spetterende afterschoolparty georganiseerd waarbij er inspraak gevraagd
werd over de grabbelpasactiviteiten en de nominatie voor de jeugdduim. In de toekomst wensen we dit uit te breiden en ook de
kinderrechten actief te betrekken bij verdere activiteiten van de jeugdraad.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

12.500,00

0,00

-12.500,00

Actieplan: AP-09.02: Infrastructuur voor de jeugd voorzien
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Bij de inrichting van het openbaar domein en het aanbieden van infrastructuur moet er rekening mee gehouden worden dat er
plekjes gecreëerd worden waar kinderen en jongeren zich kunnen thuisvoelen en zich kunnen uitleven . We zijn ervan overtuigd dat
dit een meerwaarde betekent voor het sociale weefsel van de toekomst. We kiezen ervoor om in te zetten op duurzame
speelplekken, voor jong en oud en zorgen voor een definitief onderkomen voor verschillende jeugdwerkorganisaties.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

28.600,00

3.300,00

-25.300,00

Investeringen

20.000,00

0,00

-20.000,00

Totalen

48.600,00

3.300,00

-45.300,00

Actie: A-09.02.01: Speelpleintjes onderhouden en opwaarderen
De ontmoetings- en speelterreintjes in de verschillende wijken van Herenthout dienen hun rol te spelen als locaties om de cohesie
van de buurtbewoners te bevorderen. Daarbij wordt rekening gehouden met de noden van kinderen, maar ook van jongeren. Die
laatsten hebben immers een heel eigen behoeftenset waar traditioneel niet altijd even veel aandacht voor was. De pleintjes
moeten polyvalente en publieksvriendelijke lokale trekpleisters zijn. Samen met de jeugd wordt telkens bekeken welke pleintjes
opgewaardeerd zullen worden. Er wordt onderzocht hoe zoveel mogelijk met natuurlijke materialen kan gewerkt worden. Er wordt
ook uitgekeken naar mogelijkheden om natuurlijke speelterreinen beperkt ‘in te richten’ tot aantrekkelijke speelbossen. We
trachten een alternatief te bieden voor de problematiek van de hangjongeren.
Jaarlijks wordt een bijdrage aan IOK betaald voor de keuring van de speelpleintjes en het advies met betrekking tot vernieuwing
en/of opwaardering.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

4.600,00

0,00

-4.600,00

Investeringen

20.000,00

0,00

-20.000,00

Totalen

24.600,00

0,00

-24.600,00

Exploitatie

Actie: A-09.02.02: Ter beschikking stellen van een jeugdhuis
Met het oog op de afbraak van de oude infrastructuur, verhuisde Jeugdhuis ‘t Verschil in 2012 naar een pand, dat de gemeente
huurt in de Molenstraat. Hieraan werden door het bestuur de nodige werken uitgevoerd om het te optimaliseren voor de nieuwe
bestemming. Voorlopig zit het jeugdhuis hier erg netjes, en bovendien op een zeer aantrekkelijke locatie. Het is op termijn de
bedoeling de nieuwe locatie te evalueren. Op basis van het resultaat hiervan moet beoordeeld worden of deze locatie kan/moet
bestendigd worden dan wel of er moet uitgekeken worden naar een nieuwe stek. Het jeugdhuis zal in ieder geval blijvend gesteund
worden.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

12.000,00

3.000,00

-9.000,00

Actie: A-09.02.03: Ter beschikking stellen van atelierruimte
De vorming van artistieke expressie dient alle kansen te krijgen zich te ontwikkelen. Er wordt daarom voorzien in atelierruimte voor
de werkzaamheden van het lokale jeugdatelier (Jeugdatelier Matsijs). Momenteel huurt de gemeente een pand in de Molenstraat,
dat deze jeugdvereniging deelt met het jeugdhuis, en waarvan een aantal ruimtes werden aangepast om plaats te bieden aan de
werkzaamheden van de creatieve jongelingen.
In het subsidiereglement voor het jeugdwerk is verder ook speciale aandacht besteed aan dit jeugdatelier. Het is verzekerd van een
minimumpercentage van 15% van de werkingssubsidies als het minstens 30 vormende activiteiten voorziet per kalenderjaar.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

12.000,00

300,00

-11.700,00

Beleidsdoelstelling: BD-11: Aan ontwikkelingssamenwerking doen
Niet overal in de wereld heerst vrijheid en democratie zoals wij deze kennen. Maar wat wel zowat overal een constante is, is dat de
gemeente – of een vergelijkbaar bestuursniveau – het bestuur is dat het dichtst bij de mensen staat. Wij willen als gemeente het
goede voorbeeld geven door te kiezen voor een open, solidaire en duurzame samenleving en dit voorbeeld ook trachten uit te
dragen.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

14.000,00

0,00

-14.000,00

Actieplan: AP-11.01: Versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
Heel wat mensen in onze gemeente zetten zich in om de levensomstandigheden van mensen, ergens in de wereld, die het minder
goed hebben dan wij, te verbeteren. We zien vaak dat deze mensen met hun inzet niet te koop lopen. Nochtans is het van belang
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dat zoveel mogelijk mensen uit onze plaatselijke gemeenschap deze acties kennen en steunen. Als lokaal bestuur willen we ons
inzetten om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te versterken. Dat doen we o.m. door zelf initiatieven te nemen zoals
o.m. Huirtuit Bovenal, Mundial! en de organisatie van een toneelstuk in het thema van 11.11.11, in samenwerking met de
bibliotheek.
De gemeente keurde ook de engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’ goed waarin 17 nieuwe doelstellingen (Sustainable
Development Goals of SDG’s) worden vooropgesteld voor duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Opdat dit geen papieren
verhaal zou blijven, tekende de gemeente in op een begeleidingstraject voor de implementatie van de SDG’s, dat wordt
aangeboden door de provincie Antwerpen, dit samen met de stad Herentals en de gemeente Vorselaar.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

14.000,00

0,00

-14.000,00

Actie: A-11.01.01: Ondersteuning van lokale initiatieven
We willen zelf het goede voorbeeld geven door lokale initiatieven op het vlak van ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen.
Hoewel jaarlijks een bedrag wordt uitgetrokken voor ondersteuning van initiatieven in het buitenland, hoeft deze ondersteuning
niet altijd financieel te zijn, maar is ook materiële ondersteuning belangrijk. Een personeelslid wordt deeltijds ingeschakeld om deze
ondersteuning vorm te geven bv. door het verzorgen van het secretariaat van de GROS en het opvolgen van de acties.
Projecten kunnen ook financiële ondersteuning genieten. Bij de verdeling van de beschikbare middelen via een reeds goedgekeurd
reglement wordt aan de GROS als adviesorgaan een belangrijke rol toebedeeld.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

13.000,00

0,00

-13.000,00

Actie: A-11.01.02: Behoud en uitbouw van de titel 'FairTrade-gemeente'
Enkele jaren geleden behaalde onze gemeente de titel van FairTrade-gemeente. Dat betekent dat het bestuur én onze burgers zich
ervan bewust zijn dat ook de mensen in het Zuiden recht hebben op een menswaardig bestaan en dat ze inzetten op solidariteit en
duurzaamheid. Jaar na jaar moeten we bewijzen dat we deze titel waard zijn.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.000,00

0,00

-1.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-14: Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening is een beleidsdomein dat nog niet zo heel lang geleden pas in de aandacht is gekomen. De vrijheid die
voorheen werd gehanteerd is nog steeds ingeburgerd. Ruimtelijke ordening wordt dan ook vaak als boeman beschouwd. Niettemin
is het een belangrijk domein om de toekomst van ons open landschap en de landelijke structuur van onze gemeente veilig te
stellen.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.000,00

0,00

-1.000,00

Actieplan: AP-14.01: Inrichtingsplannen opstellen
Stilaan moeten we komen tot meer duidelijkheid in de regels en het oplossen van situaties die in het verleden zijn scheefgegroeid.
Er wordt daarom voorzien dat periodiek krediet wordt voorzien voor het opstellen van diverse inrichtingsplannen.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.000,00

0,00

-1.000,00

Actie: A-14.01.01: Ruimtelijke uitvoeringsplannen
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gaat de gemeente het engagement aan om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken
voor de zonevreemde bedrijven in onze gemeente. Een eerste fase werd reeds gerealiseerd, waardoor een aantal bedrijven
rechtszekerheid hebben verworven. In 2016 werd een tweede fase opgestart, waarbij nog een vijftal bedrijven de mogelijkheid
krijgen om rechtszekerheid te verwerven. Verwacht wordt dat dit RUP in 2018 een definitieve vorm kan krijgen.
Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de ‘in house’-formule die IOK aanbiedt om een start te maken met de opmaak van een
richtlijnenhandboek. Dit is een minder ingrijpende vorm van planning die het toelaat de opgestelde richtlijnen wel min of meer
dwingend te maken maar een meer flexibelere aanpassing mogelijk maakt. Het richtlijnenboek zal zich buigen over
meergezinswoningen, detailhandel en maatregelen om het dorpscentrum verkeersluwer te maken. Bij de opmaak van dit
richtlijnenhandboek streven we ernaar kinderen en jongeren inspraak te geven omdat het erg veel betrekking heeft op hun
leefwereld nl. mobiliteit en openbare ruimte. De opmaak van dit richtlijnenboek werd in 2017 opgestart en zal in 2018 zijn verder
verloop kennen.

Doelstellingennota - Budget 2018
GEMEENTE HERENTHOUT

2018
29

Exploitatie
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.000,00

0,00

-1.000,00
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Doelstellingenbudget (B1)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238
GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch
Uitgaven
766.200,00
766.200,00

Ontvangsten
11.088.271,00
11.088.271,00

Saldo
10.322.071,00
10.322.071,00

115.350,00
650.850,00

8.088.271,00
3.000.000,00

7.972.921,00
2.349.150,00

3.615.100,00
3.397.100,00

16.400,00
16.400,00

-3.598.700,00
-3.380.700,00

Exploitatie
Investeringen

3.032.100,00
365.000,00

16.400,00
0,00

-3.015.700,00
-365.000,00

Overig beleid

218.000,00

0,00

-218.000,00

Exploitatie
Investeringen

148.000,00
70.000,00

0,00
0,00

-148.000,00
-70.000,00

5.518.500,00
5.179.250,00

2.960.400,00
2.936.600,00

-2.558.100,00
-2.242.650,00

Exploitatie
Investeringen
Andere

3.313.250,00
1.866.000,00
0,00

2.584.600,00
337.000,00
15.000,00

-728.650,00
-1.529.000,00
15.000,00

Overig beleid

339.250,00

23.800,00

-315.450,00

Exploitatie
Investeringen

319.250,00
20.000,00

23.800,00
0,00

-295.450,00
-20.000,00

5.404.500,00
5.398.500,00

2.471.459,00
2.471.459,00

-2.933.041,00
-2.927.041,00

Exploitatie
Investeringen
Andere

2.648.500,00
2.750.000,00
0,00

596.196,00
1.850.000,00
25.263,00

-2.052.304,00
-900.000,00
25.263,00

Overig beleid

6.000,00

0,00

-6.000,00

Exploitatie

6.000,00

0,00

-6.000,00

1.008.297,00
0,00

18.500,00
15.000,00

-989.797,00
15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

1.008.297,00

3.500,00

-1.004.797,00

00: Algemene financiering
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Andere

01: Algemeen bestuur
Prioritaire beleidsdoelstellingen

02: Persoonsgebonden zaken
Prioritaire beleidsdoelstellingen

03: Grondgebonden zaken
Prioritaire beleidsdoelstellingen

04: Veiligheid
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie

Overig beleid
Exploitatie

Totalen
Exploitatie
Investeringen
Andere

1.008.297,00

3.500,00

-1.004.797,00

16.312.597,00

16.555.030,00

242.433,00

10.590.747,00
5.071.000,00
650.850,00

11.327.767,00
2.187.000,00
3.040.263,00

737.020,00
-2.884.000,00
2.389.413,00

Financiële Toestand
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2018 - 2020(BP2018_2020)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238
GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1a. Belastingen en boetes
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

Meerjarenplana
anpassing 2018 2020
737.020,00
10.590.747,00
11.327.767,00

Budget 2018

Verschil

737.020,00
10.590.747,00
11.327.767,00

0,00
0,00
0,00

5.597.224,00
0,00
0,00

5.597.224,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.730.543,00

5.730.543,00

0,00

-2.884.000,00
5.071.000,00
2.187.000,00
2.389.413,00
650.850,00

-2.884.000,00
5.071.000,00
2.187.000,00
2.389.413,00
650.850,00

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

1. Aflossing financiële schulden

650.850,00

650.850,00

0,00

a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

650.850,00
0,00

650.850,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.040.263,00

3.040.263,00

0,00

3.000.000,00
40.263,00

3.000.000,00
40.263,00

0,00
0,00

40.263,00
0,00

40.263,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

242.433,00
1.809.472,51
2.051.905,51
1.366.804,48
1.025.464,06
341.340,42
0,00
685.101,03

242.433,00
1.809.472,51
2.051.905,51
1.366.804,48
1.025.464,06
341.340,42
0,00
685.101,03

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

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
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GEMEENTE HERENTHOUT

2018

Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)
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Meerjarenplana
anpassing 2018 2020
764.370,00
11.327.767,00
10.563.397,00

Budget 2018

Verschil

764.370,00
11.327.767,00
10.563.397,00

0,00
0,00
0,00

10.590.747,00
27.350,00

10.590.747,00
27.350,00

0,00
0,00

637.937,00
610.587,00
27.350,00
126.433,00

637.937,00
610.587,00
27.350,00
126.433,00

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

2018

OPDRACHTEN VOOR WERKEN,
LEVERINGEN EN DIENSTEN
Budget 2018
Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Secr.: Annick Van Leemput
Fin. Beheerder: Ann Wiemeersch

Lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan
de raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en
het vaststellen van de voorwaarden delegeert
De organieke decreten bepalen dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten
worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen
bevoegdheid is. Als het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is
opgenomen en de raad de wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is, volgens
het gemeentedecreet, het college van burgemeester en schepenen bevoegd.
Een lijst van opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen
van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert
moet worden opgenomen in de beleidsnota van het budget.
Deze lijst komt bovenop de delegatie die het gevolg is van het vaststellen van de definitie van
‘dagelijks bestuur’ door de gemeenteraad.
Het principe van de delegatie dient zeker de soepelheid en de snelheid van de werking.
Daar staat tegenover dat het zeker niet de bedoeling is om de prerogatieven van de
gemeenteraad uit te hollen.
Gezien de reeds vrij ruime definitie van ‘dagelijks bestuur’ zoals door de raad bepaald, wordt
voorgesteld geen bijkomende opdrachten voor werken, leveringen en diensten te delegeren aan
het College van burgemeester en schepenen.

24/11/2017

DADEN VAN BESCHIKKING
Budget 2018
Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Secr.: Annick Van Leemput
Fin. Beheerder: Ann Wiemeersch

Lijst met daden van beschikking waarvan de raad het afsluiten en
vaststellen van de voorwaarden delegeert
De organieke decreten bepalen dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het
gemeentedecreet kan deze bevoegdheid alleen aan het College van burgemeester en
schepenen worden toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde
budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen.
Het College wenst geen afbreuk te doen aan de prerogatieven van de gemeenteraad.
Onverminderd de bepalingen van het gemeentedecreet en het besluit van de gemeenteraad
betreffende het vaststellen van de definitie van dagelijks bestuur, blijft de bevoegdheid voor
het goedkeuren van daden van beschikking dan ook berusten bij de gemeenteraad.

24/11/2017

NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES
Budget 2018
Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Secr.: Annick Van Leemput
Fin. Beheerder: Ann Wiemeersch

Het BVR BBC bepaalt dat de beleidsnota een lijst met nominatief toegekende subsidies bevat,
zoals de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone, de gemeentelijke vzw's of aan
private verenigingen. Het gaat daarbij niet om de subsidies aan verenigingen die worden
geregeld door een reglement dat de raad heeft aangenomen: die subsidies worden niet
nominatief toegekend, maar met toepassing van het reglement.

Lijst met nominatief toegekende subsidies in het budget 2018:

Werkingssubsidie OCMW

€

1.380.000

Werkingssubsidie kerkfabriek

€

35.580

Werkingssubsidie politiezone

€

724.630

Werkingssubsidie hulpverleningszone

€

253.467

Toelage sportraad

€

1.500

Toelage culturele raad

€

5.000

Toelage jeugdraad

€

3.000

Toelage seniorenraad

€

1.250

Toelage toerismeraad

€

1.000

Toelage Minaraad

€

750

Toelage GECORO raad

€

1.000

Toelage GROS

€

1.000

Toelage gezondheidsraad

€

1.000

Toelage aan Onderlinge bedrijfshulp

€

205

Toelage aan Herenthoutse Gehandicapten

€

250

Toelage aan Zuidkempische Werkplaats Herentals

€

620

Toelage aan vzw Palliatieve Zorgen Kempen

€

200

Toelage 'Ouders van een Overleden Kind' - regio Kempen

€

200

Toelage aan 11.11.11

€

500

Toelage aan Rode-kruis Herenthout

€

1.240

Subsidie Parkfeesten

€

4.000

Subsidie Roefel

€

1.500

Subsidie buitenspeeldag

€

1.000

Subsidie stuurgroep speelpleinwerking

€

1.000

Subsidie Bosgroep

€

2.500

24/11/2017

Subsidie DNS

€

75

Subsidie Funakoshi

€

200

Subsidie LRV Sint Paulus

€

250

Subsidie Judo veteranen

€

300

Subsidie Judo Herenthout

€

500

Subsidie Huirtuits Dropke

€

500

Subsidie Atletiekclub

€

750

Subsidie HWSC

€

870

Subsidie Turnkring Blijf jong

€

1.365

Subsidie volleybalclub

€

2.500

Subsidie KFC Herenthout

€

7.450

24/11/2017
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Exploitatiebudget (B2)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238
GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Beleidsdomein
00: Algemene financiering
01: Algemeen bestuur
02: Persoonsgebonden zaken
03: Grondgebonden zaken
04: Veiligheid
Totalen

Uitgaven Ontvangsten
115.350,00 8.088.271,00
3.180.100,00
16.400,00
3.632.500,00 2.608.400,00
2.654.500,00
596.196,00
1.008.297,00
18.500,00
10.590.747,00 11.327.767,00

Saldo
7.972.921,00
-3.163.700,00
-1.024.100,00
-2.058.304,00
-989.797,00
737.020,00

TK 2014
28.282,78
28.282,78

Deel 2: ONTVANGSTEN

GEMEENTE HERENTHOUT

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2018

IV. Toegestane investeringssubsidies
V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN

IE-05 Een sociale gemeente

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. TOTAAL ONTVANGSTEN

1. Onroerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

V. TOTAAL UITGAVEN

TK 2018
300.000,00
300.000,00

0,00
250.000,00

VK
300.000,00
300.000,00

250.000,00

250.000,00

125.000,00
675.000,00

0,00

250.000,00

300.000,00

250.000,00

TK 2018
250.000,00
0,00

1.525.000,00

625.000,00
VK
550.000,00
300.000,00

1.525.000,00
0,00

625.000,00
0,00

TK 2020
1.525.000,00
1.525.000,00

TK 2019
625.000,00
625.000,00

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen
3. Roerende goederen

28.282,78

3.521.038,32

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN

0,00
28.282,78

3.492.755,54
28.282,78

1. Terreinen en gebouwen
3. Roerende goederen

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Deel 1: UITGAVEN
VK
3.521.038,32
3.521.038,32

0,00
300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

TK 2020
300.000,00
300.000,00

52.040,71

52.040,71
0,00

TK 2015
52.040,71
52.040,71

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

125.000,00
125.000,00

TK 2017

55.714,83

55.714,83
0,00

TK 2016
55.714,83
55.714,83

370.000,00

370.000,00
0,00

TK 2017
370.000,00
370.000,00

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

IE-03 Beheer van het gemeentelijk patrimonium

Secr.: Annick Van Leemput

GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Vanaf 2018

865.000,00

865.000,00
0,00

TK 2018
865.000,00
865.000,00

Periode: Vanaf 2018

GEMEENTE HERENTHOUT

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2018

III. Investeringen in immateriële vaste activa
V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen
3. Roerende goederen

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Deel 1: UITGAVEN

IE-10 Een toekomstgericht onderwijs

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Deel 2: ONTVANGSTEN

III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
5. Erfgoed

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Deel 1: UITGAVEN

III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
5. Erfgoed

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Deel 1: UITGAVEN

IE-08 Infrastructuur voor de burger

0,00
12.021,56

0,00
12.021,56

30.000,00
548.476,35

TK 2014
12.021,56
12.021,56

339.902,82
178.573,53

VK
518.476,35
518.476,35

TK 2017
550.000,00
550.000,00

0,00
0,00
10.000,00

0,00
0,00
665.000,00
VK
762.000,00
762.000,00

0,00
0,00
10.000,00
0,00

500.000,00
0,00
165.000,00
0,00

TK 2020
10.000,00
10.000,00

73.016,55
0,00
136.008,57

77.341,44
150.000,00
7.244.435,53
TK 2019
665.000,00
665.000,00

49.000,79
0,00
13.991,23
0,00

TK 2014
62.992,02
62.992,02

5.021.807,06
25.000,00
270.287,03
1.700.000,00

VK
7.017.094,09
7.017.094,09

0,00
206.149,55

162.597,58
43.551,97

TK 2015
206.149,55
206.149,55

TK 2018
212.000,00
212.000,00

0,00
0,00
1.039.934,05

1.014.194,29
25.000,00
739,76
0,00

TK 2015
1.039.934,05
1.039.934,05

0,00
17.305,24

17.305,24
0,00

TK 2016
17.305,24
17.305,24

4.324,89
150.000,00
2.489.940,66

1.440.917,09
0,00
10.556,04
884.142,64

TK 2016
2.335.615,77
2.335.615,77

0,00
117.000,00

100.000,00
17.000,00

TK 2017
117.000,00
117.000,00

0,00
0,00
1.808.552,25

1.267.694,89
0,00
25.000,00
515.857,36

TK 2017
1.808.552,25
1.808.552,25

Vanaf 2018

30.000,00
196.000,00

60.000,00
106.000,00

TK 2018
166.000,00
166.000,00

0,00
0,00
1.095.000,00

750.000,00
0,00
45.000,00
300.000,00

TK 2018
1.095.000,00
1.095.000,00

Deel 1: UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN

Deel 2: ONTVANGSTEN

GEMEENTE HERENTHOUT

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2018

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. TOTAAL ONTVANGSTEN

V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Deel 1: UITGAVEN

IE-13 Zorg voor het milieu

I. Verkoop van financiële vaste activa
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. TOTAAL ONTVANGSTEN

V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Deel 1: UITGAVEN

IE-12 Het openbaar domein inrichten

TK 2018
125.000,00
125.000,00

90.306,11

660.306,11
VK
125.000,00
125.000,00

33.442,82
0,00
56.863,29

TK 2015
90.306,11
90.306,11

503.442,82
100.000,00
56.863,29

VK
660.306,11
660.306,11

277,50
277,50
302.264,59
302.542,09

TK 2014
277,50
277,50
0,00
277,50

240.000,00

240.000,00
VK

0,00
240.000,00
0,00

0,00
240.000,00
0,00

TK 2020
240.000,00
240.000,00

209.687,79

4.635.602,56
TK 2019
240.000,00
240.000,00

0,00
209.687,79
0,00

TK 2014
209.687,79
209.687,79

300.000,00
3.729.835,33
605.767,23

VK
4.635.602,56
4.635.602,56

70.000,00

70.000,00
0,00
0,00

TK 2017
70.000,00
70.000,00

0,00
0,00
151.264,59
151.264,59

TK 2016

181.955,26

0,00
161.188,03
20.767,23

TK 2015
181.955,26
181.955,26

300.000,00

300.000,00
0,00
0,00

TK 2018
300.000,00
300.000,00

0,00
0,00
151.000,00
151.000,00

TK 2017

1.174.091,67

0,00
1.174.091,67
0,00

TK 2016
1.174.091,67
1.174.091,67

150.000,00

100.000,00
50.000,00
0,00

TK 2019
150.000,00
150.000,00

914.867,84

0,00
569.867,84
345.000,00

TK 2017
914.867,84
914.867,84

Vanaf 2018

50.000,00

0,00
50.000,00
0,00

TK 2020
50.000,00
50.000,00

1.675.000,00

300.000,00
1.135.000,00
240.000,00

TK 2018
1.675.000,00
1.675.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Deel 1: UITGAVEN

GEMEENTE HERENTHOUT
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III. Investeringen in immateriële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Deel 1: UITGAVEN

III. Investeringen in immateriële vaste activa
V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

IE-OB Overig beleid

I. Investeringen in financiële vaste activa
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN

IE-AF Algemene financiering

0,00
0,00
10.000,00

0,00

0,00
0,00
60.000,00

8.000,00

TK 2020
10.000,00
10.000,00

0,00
51.447,26

66.000,00
477.072,51
TK 2019
60.000,00
60.000,00

0,00
0,00
51.447,26

TK 2014
51.447,26
51.447,26

TK 2015
216.624,22
216.624,22
216.624,22

147.464,10
10.000,00
253.608,41

VK
411.072,51
411.072,51

VK
217.624,22
217.624,22
217.624,22

67.440,00

67.440,00

4.651.690,00

4.651.690,00

TK 2015
67.440,00
67.440,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

VK
4.651.690,00
4.651.690,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

TK 2018
550.000,00
550.000,00

550.000,00

VK
550.000,00
550.000,00

1. Onroerende goederen

II. Verkoop van materiële vaste activa
B. Overige materiële vaste activa

V. TOTAAL UITGAVEN

2. Wegen en overige infrastructuur

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Deel 1: UITGAVEN

IE-15 Zorgen voor huisvesting

0,00
1.464,10

1.464,10
0,00
0,00

TK 2015
1.464,10
1.464,10

TK 2017
1.000,00
1.000,00
1.000,00

584.250,00

584.250,00

TK 2016
584.250,00
584.250,00

0,00
27.343,58

5.182,43
0,00
22.161,15

TK 2016
27.343,58
27.343,58

400.000,00

400.000,00

TK 2017
400.000,00
400.000,00

58.000,00
228.817,57

120.817,57
10.000,00
40.000,00

TK 2017
170.817,57
170.817,57

1.600.000,00

1.600.000,00

TK 2018
1.600.000,00
1.600.000,00

Vanaf 2018

0,00
90.000,00

20.000,00
0,00
70.000,00

TK 2018
90.000,00
90.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

TK 2019
2.000.000,00
2.000.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Deel 1: UITGAVEN

GEMEENTE HERENTHOUT

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2018

25.723,63

25.723,63

25.723,63

25.723,63

TK 2014
25.723,63
25.723,63

VK
25.723,63
25.723,63

3. Roerende goederen

TK 2020
10.000,00

TK 2019
68.000,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

V. TOTAAL UITGAVEN

Vanaf 2018

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238
GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Beleidsdomein
00: Algemene financiering
01: Algemeen bestuur
02: Persoonsgebonden zaken
03: Grondgebonden zaken
04: Veiligheid
Totalen

Uitgaven
0,00
435.000,00
1.886.000,00
2.750.000,00
0,00
5.071.000,00

Ontvangsten
0,00
0,00
337.000,00
1.850.000,00
0,00
2.187.000,00

Saldo
0,00
-435.000,00
-1.549.000,00
-900.000,00
0,00
-2.884.000,00

Liquiditeitenbudget (B5)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238
GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Resultaat op kasbasis

2018

I. Exploitatiebudget (B-A)

737.020,00

A. Uitgaven

10.590.747,00

B. Ontvangsten

11.327.767,00

1a. Belastingen en boetes

5.597.224,00

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

2. Overige

5.730.543,00

II. Investeringsbudget (B-A)

-2.884.000,00

A. Uitgaven

5.071.000,00

B. Ontvangsten

2.187.000,00

III. Andere (B-A)

2.389.413,00

A. Uitgaven

650.850,00

1. Aflossing financiële schulden

650.850,00

a. Periodieke aflossingen

650.850,00

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

3.040.263,00

1. Op te nemen leningen en leasings

3.000.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

40.263,00

a. Periodieke terugvorderingen

40.263,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

242.433,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.809.472,51

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

2.051.905,51

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

1.366.804,48

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

1.025.464,06

B. Bestemde gelden voor investeringen

341.340,42

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden
I. Exploitie
PENSIOENEN: Pensioenen ambtenaren
II. Investering
IKA: Investeringen IKA
Totalen

685.101,03
Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

1.025.464,06

0,00

1.025.464,06

1.025.464,06

0,00

1.025.464,06

341.340,42

0,00

341.340,42

341.340,42

0,00

341.340,42

1.366.804,48

0,00

1.366.804,48

NIS-NR. 13012

BUDGET 2018
TOELICHTING

B. Financiële ontvangsten
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar
III. Saldo

70

1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
3. Werkingssubsidies
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten

75
794

748
742/7

65
694

60/1
62
648
649
640/7

B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten

1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven

I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven

0,00
5.597.224,00
2.403.247,00
0,00
0,00

87.800,00
0,00
7.972.921,00

497.040,00
0,00
737.020,00

112.350,00
0,00
8.088.271,00
8.000.471,00

112.350,00
0,00
11.327.767,00
10.830.727,00
391.700,00
5.597.224,00
4.671.247,00
0,00
170.556,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

115.350,00
3.000,00

00: Algemene
financiering

2.421.970,00
5.358.300,00
0,00
2.556.377,00
141.750,00

10.590.747,00
10.478.397,00

Totaal

0,00
0,00
-3.163.700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
16.400,00

0,00
0,00
16.400,00
16.400,00

564.620,00
1.153.400,00
0,00
1.427.080,00
35.000,00

85.000,00
0,00
-1.024.100,00

245.700,00
0,00
2.261.000,00
0,00
16.700,00

0,00
0,00
2.608.400,00
2.523.400,00

546.150,00
2.875.000,00
0,00
144.250,00
67.100,00

324.240,00
0,00
-2.058.304,00

127.500,00
0,00
7.000,00
0,00
137.456,00

0,00
0,00
596.196,00
271.956,00

1.286.000,00
1.329.900,00
0,00
6.950,00
31.650,00

02:
03:
01: Algemeen
bestuur Persoonsgebond Grondgebonden
en zaken
zaken
3.180.100,00
3.632.500,00
2.654.500,00
3.180.100,00
3.632.500,00
2.654.500,00

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Code

Secr.: Annick Van Leemput

GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

0,00
0,00
-989.797,00

18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
18.500,00
18.500,00

25.200,00
0,00
0,00
978.097,00
5.000,00

1.008.297,00
1.008.297,00

04: Veiligheid

Periode: 2018

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-02)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238
GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Code

Jaarrek. 2016
9.703.082,98
9.609.209,14

Budget 2017
10.394.497,00
10.306.197,00

Budget 2018
10.590.747,00
10.478.397,00

60/1
62
648
649
640/7

2.215.264,51
4.890.876,89
0,00
2.355.431,33
147.636,41

2.389.026,00
5.268.500,00
0,00
2.469.371,00
179.300,00

2.421.970,00
5.358.300,00
0,00
2.556.377,00
141.750,00

93.873,84
0,00
11.222.867,17
10.725.222,82

88.300,00
0,00
11.278.311,00
10.781.071,00

112.350,00
0,00
11.327.767,00
10.830.727,00

417.291,46
5.597.800,59

392.000,00
5.522.132,00

391.700,00
5.597.224,00

5.114.731,89
2.338.987,80
2.634.774,47
140.969,62
483.068,70

5.057.632,00
2.326.230,00
2.587.548,00
143.854,00
464.500,00

5.125.724,00
2.417.036,00
2.561.981,00
146.707,00
471.500,00

4.456.147,12

4.611.873,00

4.671.247,00

7400
7401
7402/4
7405/9

2.281.591,02
1.682.254,96
0,00
599.336,06
2.174.556,10

2.343.873,00
1.750.477,00
0,00
593.396,00
2.268.000,00

2.403.247,00
1.809.851,00
0,00
593.396,00
2.268.000,00

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten

748
742/7

0,00
253.983,65

0,00
255.066,00

0,00
170.556,00

B. Financiële ontvangsten
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar
III. Saldo

75
794

497.644,35
0,00
1.519.784,19

497.240,00
0,00
883.814,00

497.040,00
0,00
737.020,00

I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting
3. Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen

65
694

70

7300
7301
7302/9
731/9

3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
1. Gemeente- of provinciefonds
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage
3. Overige algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies

280
281

Code

2906
21
664

260/4
265/9

220/3-229
224/8
23/4
25
27

282
283
284/8

280
281

00: Algemene
financiering

GEMEENTE HERENTHOUT

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

00: Algemene
financiering

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

0,00
30.000,00
300.000,00
5.071.000,00
Totaal

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

0,00
0,00
0,00
4.741.000,00
4.741.000,00
2.295.000,00
1.685.000,00
461.000,00
0,00
300.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totaal

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2018

I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

Deel 2: ONTVANGSTEN

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
V. TOTAAL UITGAVEN

1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed

I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Code

0,00
30.000,00
300.000,00
1.886.000,00

0,00
0,00

0,00

1.105.000,00
0,00
151.000,00
0,00
300.000,00

0,00
0,00
0,00
1.556.000,00
1.556.000,00

0,00
0,00
0,00
2.750.000,00

0,00
0,00

0,00

825.000,00
1.685.000,00
240.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
2.750.000,00

02:
03:
Persoonsgebond Grondgebonden
en zaken
zaken
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01: Algemeen
bestuur

0,00
0,00
0,00
435.000,00

0,00
0,00

0,00

365.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
435.000,00
435.000,00

02:
03:
Persoonsgebond Grondgebonden
en zaken
zaken
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

01: Algemeen
bestuur

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Deel 1: UITGAVEN

Secr.: Annick Van Leemput

GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

2018

Periode: 2018

21
150-1804951/2

176

260/4
265/9
0,00
0,00

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

0,00
0,00
337.000,00
2.187.000,00

0,00

1.850.000,00
1.850.000,00
0,00

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

GEMEENTE HERENTHOUT

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

00: Algemene
financiering

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

0,00
0,00
0,00
1.850.000,00
0,00

Totaal

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2018

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

220/3-229
224/8
23/4
25
27

282
283
284/8

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed

Code

Deel 2: ONTVANGSTEN

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

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

01: Algemeen
bestuur

337.000,00

0,00
337.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

1.850.000,00

0,00
0,00

0,00

1.850.000,00
0,00

1.850.000,00

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

02:
03:
Persoonsgebond Grondgebonden
en zaken
zaken
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.850.000,00
0,00
0,00

2018

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
(TB4)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-02)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238
GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Deel 1: UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed

Code
280
281
282
283
284/8

220/3-229
224/8
23/4
25
27

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
V. TOTAAL UITGAVEN

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
GEMEENTE HERENTHOUT

Budget 2017
1.000,00
0,00
1.000,00

Budget 2018
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3.610.071,09
3.610.071,09

0,00
0,00
0,00
3.451.237,66
3.451.237,66

0,00
0,00
0,00
4.741.000,00
4.741.000,00

1.519.119,59
1.174.091,67
32.717,19
0,00
884.142,64

1.928.512,46
579.867,84
427.000,00
0,00
515.857,36

2.295.000,00
1.685.000,00
461.000,00
0,00
300.000,00

0,00

0,00

0,00

260/4
265/9

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2906
21
664

0,00
4.324,89
150.000,00
3.764.395,98

0,00
58.000,00
0,00
3.510.237,66

0,00
30.000,00
300.000,00
5.071.000,00

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

Jaarrek. 2016
0,00
0,00
0,00

2018

Deel 2: ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed

Code
280
281
282
283
284/8

220/3-229
224/8
23/4
25
27

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële
vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
GEMEENTE HERENTHOUT

260/4
265/9

176
21
150-1804951/2

Jaarrek. 2016
0,00
0,00
0,00

Budget 2017
0,00
0,00
0,00

Budget 2018
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
584.250,00
0,00

0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.850.000,00
0,00

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

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

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

584.250,00

400.000,00

1.850.000,00

584.250,00
0,00

400.000,00
0,00

1.850.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
151.264,59

0,00
826.000,00

0,00
337.000,00

735.514,59

1.226.000,00

2.187.000,00

2018

RAMING ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER
NIEUWE INVESTERINGSENVELOPPE
Budget 2018
Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Secr.: Annick Van Leemput
Fin. Beheerder: Ann Wiemeersch

Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een
prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en
uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.
Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppes in 2018.

24/11/2017

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-02)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16320 Investering: 1269 Andere: 238
GEMEENTE HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1a. Belastingen en boetes
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

Code
60/5-694
70/794
73
7401
794
70-7400-7402/9-742/8-75

21/28-2906-664
150-176-180-21/28-4951/2

1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

421/4
171/4
2903/4

178
2905

Jaarrek. 2016
1.519.784,19
9.703.082,98
11.222.867,17

Budget 2017
883.814,00
10.394.497,00
11.278.311,00

Budget 2018
737.020,00
10.590.747,00
11.327.767,00

5.597.800,59
0,00
0,00

5.522.132,00
0,00
0,00

5.597.224,00
0,00
0,00

5.625.066,58

5.756.179,00

5.730.543,00

-3.028.881,39
3.764.395,98
735.514,59
1.963.949,76
1.061.313,93

-2.284.237,66
3.510.237,66
1.226.000,00
-508.937,00
541.700,00

-2.884.000,00
5.071.000,00
2.187.000,00
2.389.413,00
650.850,00

411.313,93

541.700,00

650.850,00

411.313,93
0,00

541.700,00
0,00

650.850,00
0,00

650.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.025.263,69

32.763,00

3.040.263,00

171/4

3.000.000,00
25.263,69

0,00
32.763,00

3.000.000,00
40.263,00

4943/4

25.263,69
0,00

32.763,00
0,00

40.263,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

454.852,56
3.263.980,61
3.718.833,17
1.366.804,48
1.025.464,06
341.340,42
0,00
2.352.028,69

-1.909.360,66
3.718.833,17
1.809.472,51
1.366.804,48
1.025.464,06
341.340,42
0,00
442.668,03

242.433,00
1.809.472,51
2.051.905,51
1.366.804,48
1.025.464,06
341.340,42
0,00
685.101,03

Bestemde gelden

Jaarrek. 2016

Budget 2017

Budget 2018

I. Exploitie

1.025.464,06

1.025.464,06

1.025.464,06

1.025.464,06

1.025.464,06

1.025.464,06

341.340,42

341.340,42

341.340,42

341.340,42

341.340,42

341.340,42

1.366.804,48

1.366.804,48

1.366.804,48

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

PENSIOENEN: Pensioenen ambtenaren
II. Investering
IKA: Investeringen IKA
Totalen

178
4949-4959
101-102

0901
0902
0903

Milieusubsidies / toelage Minaraad
Werkingssubsidie politiezone
Werkingssubsidie brandweerzone
Vestigingspremie
Toelage adviesraad toerisme
Toelage GECORO raad
Subsidies cultuurverenigingen / culturele raad
Subsidie buurtfeesten en parkfeesten
Subsidies sportverenigingen / sportraad
Subsidies jeugdverenigingen/jeugdraad e.d.
Werkingssubsidie kerkfabriek
Subsidie onderwijsinstellingen
Werkingssubsidie OCMW
Subsidies aan gezinnen en verenigingen
Toelage seniorenraad

0390-00 Overige milieubescherming

0400-00 Politiediensten

0410-00 Brandweer

0500-00 Handel en middenstand

0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie

0600-00 Ruimtelijke planning

0709-00 Overige culturele instellingen

0710-00 Feesten en plechtigheden

0740-00 Sport

0750-00 Jeugd

0790-00 Erediensten

0800-00 Gewoon basisonderwijs

0900-00 Sociale bijstand

0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen

24/11/2017

Subsidie hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen

0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

Totaal werkingssubsidies

Omschrijving werkingssubsidie
Subsidies ontwikkelingssamenwerking / toelage GROS

BV
Beleidsveld omschrijving
0160-00 Hulp aan het buitenland

Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Secr.: Annick Van Leemput
Fin. Beheerder: Ann Wiemeersch

Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Budget 2018

€ 2.556.377

€ 1.250

€ 23.500

€ 1.380.000

€ 10.000

€ 35.580

€ 26.500

€ 38.000

€ 7.000

€ 22.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 15.000

€ 253.467

€ 724.630

€ 4.450

€ 1.500

€ 11.500

OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Totaal investeringssubsidies

BV
Beleidsveld omschrijving
0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

24/11/2017

Omschrijving investeringssubsidie
Subsidie OCMW (grondaandeel kinderclub)
€ 300.000

€ 300.000

