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Doelstellingennota
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80
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Prioritair Beleid
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

3.498.200,00

3.536.768,00

38.568,00

Investeringen

-1.362.000,00

1.662.000,00

300.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Totalen

5.160.200,00

3.836.768,00

-1.323.432,00

Beleidsdoelstelling: BD-01: Efficiënt en ondersteunend werken

Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

707.350,00

1.704.918,00

997.568,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

742.350,00

1.704.918,00

962.568,00

Actieplan: AP-01.01: Een voorzichtig financieel beleid voeren
Gemeenten komen steeds meer in financieel nauwe schoentjes te zitten. Reeds een aantal jaren geleden werd in Herenthout de
besparingsoperatie ingezet en dat heeft zich inmiddels ook doorgezet naar het OCMW. Bij de invoering van de BBC werd tussen
gemeente en OCMW overeengekomen dat de gemeentelijke bijdrage jaarlijks slechts met €20.000 mocht stijgen. Om deze
doelstelling te halen bleek de kaasschaafmethode niet te volstaan en moest drastisch ingegrepen worden op de werking.
De limiet die op de gemeentelijke bijdrage werd gesteld kwam nog bovenop de besparingen die de hogere overheden op sociaal
vlak realiseren. Zo ondervinden we intussen een stijging van het aantal leefloners door o.m. de afschaffing van de wachtuitkering.
Ook de personeelssubsidies vanwege de hogere overheid, waar het OCMW in het verleden op kon rekenen, worden stelselmatig
afgebouwd. Eerst was er de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen, waarmee we ruim 5% van hun loonmassa verloren.
Intussen worden ook beperkingen toegepast voor de doelgroepmedewerkers, de lokale diensteneconomie en dreigt de hervorming
van de berekeningsbasis voor de sociale maribel ons de das om te doen. Het is daarom van essentieel belang om bij het uittekenen
van het beleid voortdurend rekening te houden met het spanningsveld tussen de financiële situatie van gemeente en OCMW
enerzijds en de wettelijke opdracht van het OCMW en de noden van de burgers anderzijds.
Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

623.350,00

1.704.918,00

1.081.568,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

638.350,00

1.704.918,00

1.066.568,00

Actie: A-01.01.01: Beperken van de werkingskosten
Een goede projectplanning en ontwikkeling van een langetermijnvisie geeft ons meer kansen om in te spelen op
subsidiemogelijkheden en samenwerking met andere gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het beperken
van de werkingskosten is een rode draad doorheen onze dagelijkse werking. Dit doen we o.m. door het gezamenlijk aankopen door
gemeente en OCMW van courante zaken zoals kantoormateriaal, dranken, telecom, poetsproducten, … of het gezamenlijk
aanbesteden van diensten zoals het poetsen van de ramen of de uitgifte van maaltijdcheques voor het personeel. Zo stapte de
gemeente, mede namens het OCMW, in FARYS in, die tegen een lage vergoeding zeer goede resultaten kunnen voorleggen bij
samenaankopen. Naast het schaalvoordeel dat we hierdoor genieten, screenen we permanent meerjarige (onderhouds)contracten
en trachten we het energieverbruik in de eigen gebouwen te beheersen.
Niettemin moet ons personeel over de nodige werkingsmiddelen beschikken en voorzien we in 2018 de aankoop van een
dienstvoertuig, dat de oude Citroën Berlingo kan vervangen (indien deze het zou begeven).
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Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

547.650,00

135.740,00

-411.910,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

562.650,00

135.740,00

-426.910,00

Actie: A-01.01.02: Opvolgen en effectief innen van de inkomsten
Om financieel gezond te blijven, moeten we ervoor zorgen dat we ook effectief de inkomsten innen waarop we recht hebben. De
voortdurende verbetering/uitbreiding van de software voor de financiële dienst doet de mogelijkheden hiervoor toenemen. Dit
biedt o.m. de mogelijkheid om alle vorderingen effectief te verwerken in de boekhouding zodat de opvolging ervan vereenvoudigd
wordt. De financiële dienst levert bijzondere inspanningen om alle wanbetalers tot betaling aan te sporen, zo mogelijk in der
minne. We trachten via een gerechtelijke procedure hardnekkige wanbetalers tot betaling te dwingen; de betalingen van twee
zaken wordt in 2018 verwacht. In overleg met de politie wordt een werkwijze uitgestippeld om ouders van kinderen aan wie de
toegang tot de Kinderclub wegens wanbetaling ontzegd werd maar die hun kinderen niettemin gewoon voor onze deur afzetten, op
betere gedachten te brengen. Deze actie gaat echter verder: we zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk beschikbare subsidies
kunnen binnenhalen en dat ze, na toezegging, ook effectief verworven worden door de nodige verantwoording aan de
subsidieverlenende instantie te bezorgen.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

1.566.778,00

1.556.778,00

Uitgave

Ontvangst

Saldo

65.700,00

2.400,00

-63.300,00

Actie: A-01.01.04: Mandatarissen en raadsleden
Hier wordt krediet voorzien voor de wedde van de voorzitter en de presentiegelden van de raadsleden.

Exploitatie

Actieplan: AP-01.02: Een professioneel personeelsbeleid voeren
De besparingen, de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt, … allemaal factoren die ons ertoe aanzetten om een professioneel en
creatief personeelsbeleid te voeren. We geloven dat een modern personeelsbeleid cruciaal is om de strategische doelstellingen van
het bestuur te kunnen verwezenlijken. De financiële krapte noopt ons ertoe de personeelskosten streng te bewaken maar we
streven ernaar dit niet te laten verglijden in misnoegd personeel. Essentieel binnen dit actieplan voor het komende jaar is de
verdere uitwerking van een gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW, waarvan het ontwerp reeds door de OCMW-raad
werd goedgekeurd. Bij de opmaak van dit organogram zijn we zoveel mogelijk uitgegaan van de competenties van onze
werknemers. Het administratief integreren van gemeente en OCMW zal niet van een leien dakje lopen, maar met een
personeelsbeleid dat hoog op de agenda van het bestuur staat creëren we wel de meest gunstige voedingsbodem om deze
samenwerking te laten slagen zodat zowel de burger als het personeel er beter van wordt. Ook in de toekomst zullen we blijvend
oog hebben voor opportuniteiten die tot een daling van de personeelskost kunnen leiden, zonder echter het belang van elk
individueel personeelslid uit het oog te verliezen, gebaseerd op een open en oprechte communicatie van beide kanten.
Om de kloof tussen statutair en contractueel personeel te verkleinen, voorzien we een verhoging van de tweede pensioenpijler met
1%, van 1,5 naar 2,5%.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

25.500,00

0,00

-25.500,00

Actie: A-01.02.01: Het welzijn van het personeel nastreven
Beschikken over gezonde werknemers is een voorwaarde om een gezonde organisatie te kunnen behouden. Gezondheid kan zowel
lichamelijk als psychisch zijn. Daarom is het belangrijk dat wij als werkgever gezondheidsbevordering van onze medewerkers op de
agenda plaatsen. Gezonde werknemers blijven immers langer aan het werk, zijn minder ziek en hebben minder psychische
klachten. Een positieve organisatiecultuur en –imago zijn nog andere voordelen van gezondheidsbevordering op het werk. Uit
onderzoek blijkt de sociale sector een stressgevoelige sector te zijn. De ‘zachte’ sector is immers een heel specifieke wereld waar
spanning en stress op een heel bijzondere manier beleefd worden. Als werkgever dienen wij ons zeer bewust te zijn van het belang
van preventieve aandacht voor het welbevinden van onze werknemers. In 2018 zal voortgeborduurd worden op de acties rond
stresspreventie die reeds in 2017 aan de diensthoofden gepresenteerd werd. 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. We werken ook aan de realisatie van het Globaal Preventieplan.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

12.500,00

0,00

-12.500,00

Actie: A-01.02.02: Een doordacht competentiemanagement voeren
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Wij willen de juiste competenties verwerven, creëren, ontwikkelen en efficiënt inzetten om met de beschikbare mensen de
dienstverlening te verbeteren. We streven steeds naar oplossingen die rekening houden met de eigenheid van onze organisatie en
onze medewerkers. Het beste halen uit en ontwikkelen wat er in onze organisatie aanwezig is, moet steeds ons uitgangspunt zijn.
De nauwere samenwerking tussen gemeente en OCMW biedt meer mogelijkheden om de juiste man/vrouw op de juiste plaats te
zetten, om de eenvoudige reden dat het scala aan functies hierdoor groter wordt en dit vindt zijn weerslag in het nieuwe
gezamenlijke organogram. Ook de medewerkers zelf vinden de mogelijkheid tot het ontwikkelen van competenties een belangrijke
parameter voor werktevredenheid. Opleiding neemt daarom een belangrijke plaats in.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

13.000,00

0,00

-13.000,00

Actie: A-01.02.03: Aandacht hebben voor diversiteit
Leeftijdsbewust personeelsbeleid neemt een belangrijke plaats in in het streven naar diversiteit in ons personeelsbestand. Het is
gericht op het ontwikkelen, benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring van alle individuele werknemers in alle
leeftijdscategorieën op korte en lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden met veranderende mogelijkheden en behoeften.

Actieplan: AP-01.03: De best gepaste communicatiemiddelen inzetten om iedereen te kunnen bereiken
Actie: A-01.03.01: Moderne communicatiemiddelen gebruiken
We kunnen niet meer ontkennen dat het internet hét informatiekanaal is voor het grootste deel van de burgers en dat sociale
media een vaste waarde zijn in het dagelijkse leven. Om zoveel mogelijk burgers te bereiken dienen we dus mee te varen op deze
stroom en deze nieuwe communicatiekanalen optimaal trachten te gebruiken in de communicatie naar onze specifieke
doelgroepen. Evenwel moet er binnen deze ontwikkeling aandacht blijven voor diegenen die de digitale weg (nog) niet bewandelen.
De werkgroep communicatie, die werd samengesteld uit medewerkers van gemeente en OCMW, heeft de digitale communicatie
van het lokaal bestuur als permanent uitgangspunt.
In het verleden werd hierop reeds sterk ingezet met o.a. een Twitter-account voor het lokaal bestuur en Facebookpagina’s, ook
voor afzonderlijke diensten (Kids & Co, Dienstencentrum) die steeds meer volgers krijgen. Deze communicatiestrategie willen we
het komende jaar verder uitbouwen.

Actie: A-01.03.02: Digitalisering verder uitbouwen
We willen steeds meer af van papieren informatiebeheer en willen evolueren naar een digitaal informatiebeheer. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt door geavanceerde apparatuur en software, gezamenlijke netwerken en verbindingen. Dit zal o.a. leiden tot
efficiënter werken en zal ook de papierberg verminderen. In 2018 willen we specifiek inzetten op e-facturen en de digitale
archivering ervan.
Ook naar de burger toe willen we de digitalisering stimuleren. Zo wordt ons bestuur voor de burger nog makkelijker bereikbaar.
Reeds het voorbije jaar hebben we het leven van onze burgers wat makkelijker willen maken door bepaalde aanvragen mogelijk te
maken via het e-loket dat aan onze nieuwe website gekoppeld is. De mogelijkheden van het e-loket willen we jaarlijks verder
uitbreiden zodat de burger vanuit zijn zetel informatie en attesten kan bekomen van ons bestuur, aanvragen voor toelagen kan
doen, …

Actieplan: AP-01.04: 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-materiaal.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

37.000,00

0,00

-37.000,00

Investeringen

20.000,00

0,00

-20.000,00

Totalen

57.000,00

0,00

-57.000,00

Actie: A-01.04.01: Aankoop van hard- en software
Jaarlijks wordt een bedrag voorzien voor de aankoop van bijkomende hardware maar vooral voor de vervangen 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.
In 2018 zullen we nieuwe pc’s aankopen ter vervanging van computers die hun maximale levensduur hebben bereikt.
Oorspronkelijk was de vervanging van de serverinfrastructuur voorzien voor 2018 maar in samenspraak met de leverancier
CipalSchaubroeck is beslist om de vervanging met 1 of 2 jaar uit te stellen. De capaciteit en kracht van de servers is momenteel nog
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ruim voldoende omdat de servers steeds meer ontlast worden doordat er applicaties naar de cloud verhuizen. De
onderhoudscontracten kunnen nog voor maximum 2 jaar verlengd worden.
Onze huidige backup-oplossing voorziet ook in een offline backup naar USB-schijven. Deze backup wordt op het OCMW gemaakt en
wordt daar in de kluis bewaard. Daar de hoeveelheid opgeslagen data steeds blijft groeien wordt het steeds moeilijker om deze
backup op USB-schijven op te slaan. Daarom wordt er onderzocht of kan overgestapt worden naar een backup-oplossing in de
cloud. Daarbij wordt er ’s nachts een versleutelde kopie van onze data verstuurd naar een datacenter in de cloud.
De software voor de sociale dienst wordt in 2018 uitgebreid met bijkomende modules voor financiële steun.
De huurovereenkomsten voor de telefooncentrale en de kopiemachines – die we samen met de gemeente afsloten – lopen af in
2018. Er zal voor het leveren en installeren een nieuwe overheidsopdracht moeten uitgeschreven worden.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

5.000,00

0,00

-5.000,00

Investeringen

20.000,00

0,00

-20.000,00

Totalen

25.000,00

0,00

-25.000,00

Exploitatie

Actie: A-01.04.02: Onderhoud van hard- en 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 leverancier heeft afgesloten.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

31.000,00

0,00

-31.000,00

Actie: A-01.04.03: Informatieveiligheid garanderen
Het OCMW moet al een aantal jaren voldoen aan richtlijnen inzake informatieveiligheid aangezien wordt omgegaan met gevoelige
privégegevens van cliënten. Omdat we daarvoor zelf niet de nodige expertise hebben, zijn we aangesloten bij de cel
Informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen. Er werd voor het OCMW een informatieveiligheidsplan goedgekeurd. De realisaties
van de voorschriften die erin zijn opgenomen, worden periodiek afgetoetst door een lokale informatieveiligheidscel. De
informatieveiligheidscel, onder leiding van onze informatieveiligheidscoördinator, Monique Proost, komt hiervoor tweemaal per
jaar samen. Door bijkomende eisen van de privacy-commissie zullen we vanaf 2018 ook een eigen personeelslid met deze opdracht
moeten belasten, al blijft de functionele opdracht wel vervuld door de werknemer van Welzijnszorg Kempen.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

1.000,00

0,00

-1.000,00

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

21.500,00

0,00

-21.500,00

Actieplan: AP-01.05: Patrimoniumbeheer

Actie: A-01.05.01: Onderhoud van de zetel
Om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden moet ons personeel kunnen beschikken over een degelijke accommodatie.
Deze accommodatie moet compatibel zijn met de moderne werkingsmiddelen, moet de nodige veiligheidsvoorzieningen bieden
aan ons personeel maar moet naar de burger toe ook de nodige waarborgen bieden op het vlak van toegankelijkheid en privacy.
Doordat meer en meer personeelsleden van de ondersteunende diensten verhuisden naar het gemeentehuis om de
personeelsdienst, financiële dienst en communicatie- en ICT-dienst van beide besturen te laten integreren, blijft alleen de sociale
dienst nog achter in het voormalige OCMW-gebouw aan de Bouwelse Steenweg 52. Omdat dit problemen kan geven naar
permanentie en veiligheid van onze personeelsleden wegens de geringe bezetting, wordt er – samen met de gemeente – naar
gestreefd om zo spoedig mogelijk een gemeenschappelijk administratief centrum te realiseren waar ook de sociale dienst een
onderdak kan vinden.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

21.500,00

0,00

-21.500,00

Actie: A-01.05.04: Doordacht beheer van het patrimonium
Het OCMW heeft ook nog eigendommen die niet strikt bestemd zijn voor de dienst. We spreken hier voornamelijk over bossen en
gronden die verpacht zijn of zonder vergoeding in gebruik gegeven. Vaak is het in bezit houden van deze gronden niet de financieel
meest voordelige optie. Indien een grond ongebruikt is/wordt, kan best telkens nagegaan worden of het behoud ervan in het
OCMW-patrimonium opportuun is. Het spreekt vanzelf dat de opbrengst van een eventuele verkoop niet mag opgaan in de
reguliere werking maar wel kan besteed worden voor andere, meer rendabele investeringen of voor het geven van een
meerwaarde door investeringen aan onze andere eigendommen. Indien de werkdruk het toelaat zullen in 2018 alle
pachtovereenkomsten gescreend worden om alzo te bekijken of bijkomende gronden kunnen vrijgemaakt worden.
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Actieplan: AP-01.06: Efficiëntie verhogen door samenwerking tussen OCMW en gemeente
Waar oorspronkelijk de te verwachten schaalvoordelen de voornaamste reden vormden om de samenwerking tussen gemeente en
OCMW te intensifiëren, verwacht het ontwerp van Decreet Lokaal Bestuur dat gemeente en OCMW administratief-organisatorisch
in elkaar vloeien. Beide besturen zullen echter – alleszins voorlopig – twee aparte rechtspersonen blijven. Hoewel de éénmaking in
de toekomt verplicht zal worden gesteld, zien wij ook de voordelen van het creëren van één organisatie waarbij elke partner zich
betrokken en gewaardeerd voelt. Het moet leiden door een meer efficiënte, inclusieve werking van ons bestuur. Hiertoe werden in
Herenthout al heel wat stappen gezet: we werken reeds met een gezamenlijke secretaris en financieel beheerder, er werd een
gezamenlijk organogram opgesteld. Dit laatste is een stap in de verdere kwalitatieve uitbouw van onze organisatie.
Actie: A-01.06.01: Samenwerking door gebruik te maken van elkaars personeel
Reeds in 2014 werd een eerste grote stap hierin gezet doordat de gemeentesecretaris ook de taken van OCMW-secretaris
opneemt. Intussen is reeds een nauwere samenwerking gegroeid tussen de personeelsdiensten, de financiële diensten, de
technische diensten en de poetsdiensten. Een personeelslid van ons bestuur neemt de taak van gezamenlijke
communicatieambtenaar op. Hoewel we nog decretale beperkingen op dit vlak zullen moeten trotseren, zullen door het uittekenen
van een gezamenlijk organogram alle diensten nauwer gaan samenwerken en elkaar met hun goede praktijken bestuiven. Bij het
opzetten van deze samenwerking, hebben we permanent aandacht voor:
- een goede algemene verhouding tussen beide besturen op basis van gelijkwaardigheid
- samenwerking vanuit een gedeelde langetermijnvisie en heldere doelstellingen, rekening houdend met de specifieke behoeften,
expertise, eigenheid, organisatiecultuur en kerntaken van beide besturen
- creatie van een draagvlak bij politici en medewerkers door een open communicatie en voorafgaand overleg en inspraak
- een helder juridisch kader waarbij beide partijen een duidelijk zicht hebben op hun rechten en verplichtingen.
Door talrijke verschuivingen van personeel – heel wat personeelsleden van de gemeente werken voor het OCMW en omgekeerd –
is het nauwkeurig doorrekenen van alle personeelskosten van het ene bestuur aan het andere een intensieve taak geworden terwijl
uit de uitkomst blijkt dat de bedragen gelijklopend zijn. Er zal dan ook geen doorrekening voor personeel van de gemeente naar het
OCMW en van het OCMW naar de gemeente gebeuren.
Actie: A-01.06.02: Werken vanuit een gezamenlijke locatie
Elk loket van het OCMW is momenteel gehuisvest op een andere, al dan niet tijdelijke locatie. Omdat we ook op dit vlak
duidelijkheid voor de burger moeten nastreven, dient de huisvesting van de diensten tijdens deze planningsperiode aangepakt te
worden.
Het dienstencentrum met de groep van assistentiewoningen enerzijds en de kinderclub anderzijds vereisen een specifieke locatie,
waarvan de samenvoeging met de andere loketten niet nagestreefd wordt. Het fysiek samenbrengen van de sociale dienst en van
de ondersteunende diensten met de loketten van de gemeente zou zowel financieel als naar toegankelijkheid voor de bevolking
een flinke opsteker betekenen.
De gemeente besliste reeds in 2017 om een ontwerper aan te stellen om het administratief centrum te verbouwen zodat ook de
sociale dienst en de ondersteunende diensten van het OCMW er onderdak kunnen vinden. Dit bevordert niet alleen de onderlinge
samenwerking tussen gemeente- en OCMW-diensten maar biedt ook voor de secretaris, de financieel beheerder en de andere
personeelsleden die reeds voor beide besturen werken tal van voordelen zoals een betere voeling met de diensten, de
aanwezigheid van alle dossiers bij elkaar, een betere aanwezigheid bij allebei de besturen, …
We bekijken hoe wij als OCMW kunnen bijdragen aan een optimale dienstverlening vanuit één gebouw en welke voorwaarden
dienen vervuld te zijn voor een doorgedreven samenwerking. Onze diensten zijn ook vragende partij voor het installeren van een
éénloketfunctie, dat kan instaan voor een gezamenlijk onthaal. Ook dit wordt door een verbouwing mogelijk gemaakt. Een
gezamenlijk gebouw betekent efficiëntie- én tijdswinst.
Actie: A-01.06.03: Gezamenlijk beheer van het archief
De overheden, dus ook gemeenten en OCMW’s, zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen archieven. Ze mogen hun
documenten niet onwettig vernietigen, ze moeten er levenslang zorg voor dragen. Dat betekent niet dat we alle documenten voor
eeuwig moeten bewaren. Selectielijsten bepalen welke documenten voor altijd of tijdelijk moeten bijgehouden worden. Volgens
het Archiefdecreet moet goed archiefbeheer aan een resem criteria voldoen. Er moeten procedures bestaan om
archiefdocumenten in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen voor de hele levensloop van een document, dus vanaf
de creatie of de ontvangst. Verder moeten archiefdocumenten ontsloten kunnen worden via openbare overzichtslijsten. We maken
werk van het vormen van een degelijk archief en het beheer ervan, naar analogie met de ordening die door een externe firma in het
gemeentearchief werd aangebracht, zodat een gezamenlijk beheer in de toekomst mogelijk wordt.

Beleidsdoelstelling: BD-02: Recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren
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Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.137.850,00

591.550,00

-546.300,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

1.142.850,00

591.550,00

-551.300,00

Actieplan: AP-02.01: De kerntaken van het OCMW vervullen
Als eerstelijnsdienst heeft de Sociale Dienst zowel een opvang- als een draaischijffunctie. Aan de hand van maatschappelijke studies
detecteert de sociale dienst probleemvelden en –groepen om proactief en/of reactief op te treden waarbij als belangrijkste
criterium gehanteerd wordt het afstemmen van de hulpverlening op de noden en behoeften van de cliënt. Zo is o.a. preventief
werken naar kinderen toe een investering voor de toekomst en wordt op deze manier vaak veel leed voorkomen.
Door de zelfkritische houding staat de sociale dienst ervoor open om zijn hulpverlening met regelmaat in vraag te stellen en bij te
sturen daar waar nodig om zo een transparant en duidelijk beleid te garanderen.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

964.000,00

535.050,00

-428.950,00

Actie: A-02.01.01: Organisatie van de sociale dienst
De Sociale Dienst is het hart van het OCMW. We trachten kansen te creëren voor kansengroepen, garanderen alle sociale
grondrechten voor iedereen en werken mee aan het doorbreken van kans armoede. De Sociale Dienst is geen statisch gegeven.
Afhankelijk van de evolutie van de maatschappij en de verschuivingen van probleemvelden, zal ook de Sociale Dienst evolueren qua
werking en aanbod van de dienstverlening. De uitspraak ‘follow the flow’ is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom staat onze
integrale aanpak steeds centraal. Dit doen we door het werken op maat en op tempo van en met onze cliënt. De inzet en inbreng
van de cliënt tijdens zijn hulpverleningsproces is belangrijk. Dit werd recent nog versterkt door de verplichting om voor élke cliënt
een GPMI (geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie) op te maken.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

366.200,00

2.050,00

-364.150,00

Actie: A-02.01.02: Financiële hulpverlening
Om op een menswaardige manier te kunnen participeren aan de samenleving, heb je financiële middelen nodig. Het niet hebben
van voldoende middelen leidt vaak tot uitsluiting op verschillende levensdomeinen. Afhankelijk van de gezins- en financiële situatie
is er een mogelijkheid voor een financiële tussenkomst. Deze tussenkomst gaat verder dan het levensnoodzakelijke: door
subsidiëring van de hogere overheid en samenwerking met de gemeente, kan de Sociale Dienst ook tussenkomen in de kosten van
cultuur- en sportbeleving voor hun doelgroep.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

597.800,00

533.000,00

-64.800,00

Actieplan: AP-02.02: Sociale huisvesting
Het OCMW is eigenaar of huurder van een aantal woningen en appartementen die we voor een betaalbare prijs (door)verhuren aan
ons cliënteel of aanbieden binnen het LOI, als doorstroom- of noodwoning. We trachten dit aanbod zo voordelig mogelijk te
creëren en steeds opportuniteiten te zoeken voor vernieuwing.
Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

17.750,00

15.000,00

-2.750,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

22.750,00

15.000,00

-7.750,00

Actie: A-02.02.01: Renovatie Kloosterstraat 3-5
Deze actie is volledig voltooid. Het gerenoveerde gebouw werd in 2017 in gebruik genomen. Er werden 5 woongelegenheden
gecreëerd: 1 doorstroomwoning, 1 noodwoning en 3 LOI-woningen.
Actie: A-02.02.02: Renovatie Nijlense Steenweg 53
Deze actie is volledig voltooid. De woning wordt ter beschikking gesteld als noodwoning.
Actie: A-02.02.03: Aanbieden en onderhouden van woningen
De meeste van de woningen die we aanbieden zijn sterk verouderd: versleten waterleidingen en slechte isolatie van muren, ramen
en dak zorgen voor een groot energieverlies en dit juist bij de meest kwetsbare groep van bewoners. Uit eerder opgestelde
EPCcertificaten blijkt dat de energiescores van onze woningen zeer hoog liggen. We plannen bijgevolg acties om de woningen
energievriendelijker te maken. We bekijken dit echter op langere termijn. De investeringskosten kunnen voor een stuk
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gerecupereerd worden door enerzijds de premies en subsidies die door verschillende instanties worden toegekend en anderzijds
door de lagere energiefacturen die een logisch gevolg zullen zijn van energiebesparende ingrepen. We trachten ook het comfort in
en de kwaliteit van de woningen te optimaliseren. De ingebruikname van het gerenoveerde gebouw in de Kloosterstraat
betekende een sprong in de realisatie van deze doelstelling. We houden het aanbod voortdurend in het oog en proberen woningen
in te huren die op het vlak van onderhoud en energie-efficiëntie beter scoren.

Exploitatie
Investeringen
Totalen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

17.750,00

15.000,00

-2.750,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

22.750,00

15.000,00

-7.750,00

Uitgave

Ontvangst

Saldo

156.100,00

41.500,00

-114.600,00

Actieplan: AP-02.03: Andere hulpverlening
Exploitatie

Actie: A-02.03.01: Niet-financiële hulpverlening
Loket Sociale Dienst heeft heel wat wettelijke verplichtingen in het kader van armoedebestrijding. Als we aan armoede denken,
denken we vaak alleen aan het financiële aspect. Armoede leidt tot uitsluiting op verschillende domeinen. Zo hebben mensen in
armoede onder meer:
- verhoogde kans op een slechte gezondheid
- vaker een onaangepaste woning
- minder toegang tot onderwijs en informatie
- grotere kans op vereenzaming
- minder kansen op de arbeidsmarkt
- minder deelname aan het verenigingsleven en sport- of vrijetijdsactiviteiten.
Het OCMW heeft begeleidingsplicht bij budgettaire vragen en problemen, psychosociale problematiek, administratieve vragen,
huisvesting, tewerkstelling, opvang van asielzoekers, juridische vragen, …
(Her-)integratie in onze maatschappij is zeer belangrijk. Daarom pleitten we ervoor om tewerkstelling ruimer te zien en te spreken
van ‘activering’. Activering – niet noodzakelijk een synoniem voor tewerkstelling - heeft als doel om op het niveau van de cliënt:
- de maatschappelijke integratie van cliënten te bevorderen
- de persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde van cliënten te verhogen
- de hulpverleningsafhankelijkheid van cliënten te doorbreken
- het sociaal netwerk van cliënten te versterken.
Binnen de intergemeentelijke samenwerking dienen we afspraken te maken aangaande sociaalactivering en arbeidsactivering.
Sociaalactivering kan opgenomen worden door eigen diensten (buddy-project, praathuis, …); arbeidsactivering daarentegen is voor
de gespecialiseerde dienst tewerkstelling van ISOM. Een extra eerstelijnsaanbod dringt zich op en dit in overleg met:
- de Sociale Dienst van het OCMW
- de intergemeentelijke dienst Tewerkstelling.
De hervorming van het PWA-stelsel naar ‘wijk-werken’ vormt een nieuwe uitdaging op dit vlak. De organisatie van het Wijk-werken
zal vanaf 1 januari 2018 opgenomen worden in de schoot van ISOM. Om hieraan vorm te geven, werd reeds in 2017 voor o.m. dit
project een interlokale vereniging ‘Middenkempen’ heeft opgericht.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

156.100,00

41.500,00

-114.600,00

Actie: A-02.03.02: Samenwerking met Sint-Vincentius
Om zoveel mogelijk mensen in kansarmoede met een zo breed mogelijke waaier aan hulpverlening te bereiken, werkt het OCMW al
enkele jaren samen met de Sint-Vincentiusvereniging die in onze gemeente actief is. Deze samenwerking is vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. Er zijn zeker nog kansen op uitbouw van deze samenwerking, alsook met andere verenigingen die
werken rond kansarmoede. In het voormalige OCMW-gebouw aan Bouwelse Steenweg 14 bouwde Sint-Vincentius in samenwerking
met ons OCMW een plek uit waar mensen in kansarmoede ‘thuis’ kunnen komen en allerlei vormen van hulp vinden. Het
‘Praathuis’, waar kansarmen gezellig kunnen samenzijn met lotgenoten en leren luisteren naar elkaars verhalen, blijft succesvol.

Beleidsdoelstelling: BD-03: De verdere groei van Herenthout als gezonde en zorgzame gemeente
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Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

975.500,00

667.650,00

-307.850,00

Investeringen

222.000,00

0,00

-222.000,00

1.197.500,00

667.650,00

-529.850,00

Totalen

Actieplan: AP-03.01: Wonen met zorg
Uit onderzoek blijkt dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen met een zo groot
mogelijke mate van zelfstandigheid. Dit draagt bij tot de levenskwaliteit en het geestelijk en lichamelijk welzijn van mensen. Vaak
zien we dat, wanneer de jaren voortschrijden, andere meer aangepaste hulp nodig is. Uiteraard evolueren met de leeftijd ook de
behoeften en de noden. Het aantal 75-plussers in onze gemeente zal stijgen van 724 in 2010 naar 1241 in 2030. Dit is een toename
van meer dan 70%. Een goed lokaal beleid speelt daarop in.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

640.000,00

568.350,00

-71.650,00

Investeringen

222.000,00

0,00

-222.000,00

Totalen

862.000,00

568.350,00

-293.650,00

Actie: A-03.01.01: Een gevarieerd aanbod van thuishulp organiseren
Het OCMW heeft een divers aanbod aan diensten die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. We
streven naar een behoud en/of verbetering van de leefkwaliteit van mensen. Uit het ouderenbehoeftenonderzoek van 2009-2010
blijkt dat 93% van de Herenthoutse 60-plussers nog zelfstandig thuis woont. Een kleine 60% kiest ervoor om zelfstandig thuis te
blijven wonen. Met thuishulp willen we er ook voor zorgen dat mensen (vlugger) terug naar huis kunnen na bv. een
ziekenhuisopname, om daar verder hulp te krijgen. Om onze ambitie te realiseren om mensen langer zelfstandig thuis te laten
wonen, zullen we permanent moeten zoeken naar wat nodig, juist, haalbaar en betaalbaar is. In overleg en in samenwerking met
externe partners willen we een antwoord vinden op de gestelde vragen en behoeften.
Een belangrijk hulpmiddel om thuis te kunnen blijven wonen voor ouderen is het personenalarmsysteem dat bij het OCMW kan
gehuurd worden. De huidige PAS-toestellen zijn reeds 10 jaar oud en zijn aan vervanging toe. Dit wordt in 2018 gepland.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

327.200,00

183.450,00

-143.750,00

Actie: A-03.01.02: Assistentiewoningen aanbieden en het aanbod uitbreiden
In 2015 werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor de uitbreiding van de Groep van Assistentiewoningen ‘Huis Driane’ en
toegewezen aan Care Property Invest via een design-build-finance-formule. Concreet betekent dit dat er tegen medio 2018
minstens 20 22 nieuwe flats zullen kunnen betrokken worden. Op dat ogenblik is ook de eerste betaling van de canon door het
OCMW verschuldigd. Ook de omgevingsaanleg rond het nieuwe gebouw, met o.a. de creatie van extra parkeergelegenheid, is in het
project begrepen. Ons OCMW streeft ernaar om ook de heraanleg van de voortuin, volledig toegespitst op de functie van Huis
Driane, tegen het voorjaar 2018 te realiseren. Een gebruiksvriendelijk, ondergronds systeem van afvalinzameling wordt voorzien
voor de totaliteit van de assistentiewoningen, alsook een nieuwe fietsenstalling.
Naast het realiseren van nieuwe assistentiewoningen, mogen ook de bestaande flats niet verwaarloosd worden. We voorzien in
2018 schilderwerken in de gangen en de traphallen. Ook investeren we in camera’s om het veiligheidsgevoel van de bewoners te
verhogen.
Regelmatig vallen er mensen in Huis Driane. Het is soms moeilijk om deze mensen recht te helpen omdat ze vaak niet voldoende
kracht hebben om hierbij te helpen. We kopen een ‘Raizer’ aan om de hulpverlener toe te laten de mensen recht te helpen zonder
belasting op nek, rug, …
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

312.800,00

378.000,00

65.200,00

Investeringen

222.000,00

0,00

-222.000,00

Totalen

534.800,00

378.000,00

-156.800,00

Actie: A-03.01.03: Dagopvang organiseren voor ouderen
In samenwerking met de vzw Familiehulp werd in één van de flatjes van Huis Driane een CADO ingericht (Collectieve Autonome
DagOpvang). De dienstverlening sluit aan bij deze van de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, maar vindt in tegenstelling
tot wat die diensten gewoon zijn te doen, plaats in een centrum en voor meer gebruikers tegelijkertijd. Een CADO is een
dagverzorgingscentrum dat los staat van een woonzorgcentrum en met een kleinschaligheid en integratie in een gemeente
drempelverlagend werkt. Met de CADO willen we opvang bieden aan personen die voor één of meerdere dagen aangewezen zijn
op een verblijf buitenshuis of die zich op deze manier van sociale contacten willen verzekeren. Zo kunnen bijvoorbeeld
mantelzorgers even ontheven worden van hun taak of wordt aan partners de mogelijkheid geboden hun eigen
ontspanningsactiviteiten zonder zorgen te beleven. De dagopvang is in onze gemeente zeer succesvol en Familiehulp wil deze
dienstverlening dan ook uitbreiden. We willen hieraan zeker meewerken en onderzoeken samen met hen de mogelijkheden binnen
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Huis Driane.
Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

0,00

6.900,00

6.900,00

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Exploitatie

147.700,00

450,00

-147.250,00

Actieplan: AP-03.02: Uitbouw woonzorginformatiepunt

Actie: A-03.02.01: Uitbouw woonzorginformatiepunt
Loket Zorg & Gezondheid wil hét centrale punt in Herenthout zijn waar mensen terecht kunnen met al hun vragen rond thuis- en
ouderenzorg. Dit kadert binnen de doelstelling van het Lokaal Sociaal Beleid waarbij we de burger zo gericht mogelijk willen verder
helpen en doorverwijzen waar nodig. Hierbij richten we ons niet enkel op onze eigen dienstverlening. Ook het aanbod van externe
voorzieningen zowel binnen als buiten de gemeente wordt hierin opgenomen.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

147.700,00

450,00

-147.250,00

Actieplan: AP-03.03: Het lokaal dienstencentrum verder integreren binnen de Herenthoutse
samenleving
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

185.800,00

98.850,00

-86.950,00

Actie: A-03.03.01: Een gedifferentieerd aanbod van activiteiten organiseren
Het lokaal dienstencentrum Huis Driane is dé ontmoetingsplaats in de gemeente waar iedereen, met bijzondere aandacht voor de
kwetsbaren, terecht kan voor advies, informatie, persoonlijke ontplooiing, activiteiten die het sociale netwerk versterken,
ondersteuning bij activiteiten van het dagelijkse leven. Ons aanbod is geen statisch gegeven. We willen met onze dienstverlening
inspelen op de steeds veranderende maatschappij en de daaraan verbonden vragen, noden en behoeften die leven bij de mensen.
Tot op heden hebben we voor de organisatie van de dienstverlening steeds gewerkt vanuit één antennepunt. Toekomstgericht
willen we bekijken welke mogelijkheden er zijn om vanuit meerdere antennepunten te werken. Op deze manier willen we onze
dienstverlening bekend(er) maken bij de inwoners, krijgen we meer voeling, brengen we mensen samen en kunnen we de zorg voor
elkaar stimuleren. Dit komt tegemoet aan de verplichting om ‘buurtgerichte zorg’ te organiseren. In 2018 willen we dit concept
verder uitwerken, uitgaande van de premisse dat de nadruk van de dienstverlening verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. We
denken eraan om, in samenwerking met de sociale dienst, een mobiel loket uit te bouwen waarmee we kunnen rondtrekken naar
verschillende (probleem)buurten. Doelstelling is om hiermee loketoverschrijdend te gaan werken. We zien ook mogelijkheden om
een Leader-subsidiedossier in te dienen om deze plannen te realiseren.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

174.300,00

96.850,00

-77.450,00

Actie: A-03.03.02: Inzet van vrijwilligers
Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen de werking van het lokaal dienstencentrum. Zij zijn de rode draad doorheen gans
onze werking. Het geeft voordelen langs beide kanten. Door de vrijwilligers worden wij in staat gesteld om de werking en de
dienstverlening van het lokaal dienstencentrum verder uit te bouwen. Hun tijd, energie en bereidheid kan op vele manieren
worden aangewend. Zij zijn actief en spelen een nuttige rol in de lokale gemeenschap. Het is zowel nu als voor de verdere
positionering van het lokaal dienstencentrum erg belangrijk dat we blijven inzetten op vrijwilligers. Om het vrijwilligerswerk in de
toekomst nog beter te ondersteunen, werken we samen met ISOM die alle administratie en promotie rond vrijwilligers
centraliseren. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet wordt jaarlijks, in samenwerking met de gemeente, een
Vrijwilligersfeest georganiseerd.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

Actie: A-03.03.03: Vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking organiseren
In 2013 verwierf het OCMW subsidies van de provincie Antwerpen om een voertuig aan te kopen voor het vervoer van
rolstoelgebruikers. Deze mensen vallen immers vaak uit de boot bij de Mindermobielencentrale omdat de voertuigen van de
vrijwilligers niet geschikt zijn voor het vervoer van rolstoelen. Onze Uit- en thuismobiel komt aan dit gebrek in de dienstverlening
tegemoet. Vrijwillige bestuurders werden gezocht en de werking werd bekendgemaakt via diverse kanalen en activiteiten in de
gemeente. Sinds de opstart in september 2014 kende de Uit- en thuismobiel een vliegende start. Vanaf 2015 is er een
samenwerking tussen onze Uit- en thuismobiel en RolMobiel Kempen, georganiseerd onder de vleugels van Welzijnszorg Kempen.
Via deze samenwerking ontvangt het OCMW een compensatievergoeding voor ritten uitgevoerd voor de eigen inwoners en voor
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bewoners van buiten onze gemeente (zodra deze binnen onze eigen werking onbezet is).

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.500,00

2.000,00

500,00

Actieplan: AP-03.04: Bijdragen aan de gezondheid van onze burgers
Het lokaal bestuur is ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op een gezond, menswaardig bestaan en wil er ook zoveel mogelijk
aan doen om dit voor iedereen mogelijk te maken. We engageren ons om in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg
Kempen (LOGO Kempen) gezondheid structureel te verankeren in het lokaal beleid.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2.000,00

0,00

-2.000,00

Actie: A-03.04.01: Inspelen op preventieve gezondheidsacties
Naast vaste terugkerende gezondheidsinitiatieven bv. Tutti Frutti in de scholen, promotiecampagnes rond griepvaccinatie, … willen
we preventieve gezondheidsacties opzetten en allerlei gezondheidsthema’s in de kijker plaatsen.
Het bestuur besliste reeds om in te stappen in het project ‘Bewegen op Verwijzing’, een samenwerkingsinitiatief van de gemeenten
van zone Neteland waarbij personen uit risicogroepen door hun arts kunnen doorverwezen worden naar een ‘bewegingscoach’.
Er hing reeds een AED-toestel (automatische externe defibrillator) aan het sportcentrum en in 2017 werd een bijkomend toestel
geplaatst aan de gevel van Huis Driane. Deze toestellen kunnen levens redden op voorwaarde dat er iemand in de buurt is die
ermee kan werken. Daarom voorzien we in 2018 opleidingen rond het gebruik van de AED-toestellen.
De reeds bestaande actie ‘Stoppen met Roken’ wordt herhaald en we bereiden ook al een actie voor rond gezonde voeding en
beweging om begin 2019 van start te kunnen gaan met de uitvoering.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.000,00

0,00

-1.000,00

Actie: A-03.04.02: Aandacht voor de geestelijke gezondheid van onze burgers
Een snelle vergrijzing van de bevolking leidt tot diverse noden bij ouderen. Fysieke beperkingen of psychische problemen kunnen de
mobiliteit beperken. Ouderen kunnen het contact verliezen met hun onmiddellijke omgeving en daardoor vereenzamen. Diverse
organisaties en diensten proberen dit op te vangen. Veel nuttig werk wordt hierbij verricht door bestaande diensten zoals
thuisverpleging, gezinszorg, oppasdiensten, … Toch blijkt dat bepaalde groepen nog steeds heel moeilijk bereikt kunnen worden.
Naast de bestaande dienstverlening willen we met nieuwe initiatieven zoals het uitwerken van een breng- en haalfunctie vanuit het
lokaal dienstencentrum, stimulering van buurtnetwerking via o.a. het ontwikkelen van een antennewerking, … de strijd tegen
vereenzaming aangaan.
Sinds 2011 draagt de gemeente het label ‘dementievriendelijk Herenthout’. Het aantal mensen met dementie neemt toe. Dat
maakt het belang van een betere omgang met deze complexe aandoening nog groter. Het lokaal bestuur speelt een belangrijke rol
om ervoor te zorgen dat binnen de Herenthoutse samenleving mensen met dementie een plaats krijgen en de beeldvorming over
hen genuanceerder wordt.
We willen ook inzetten op nieuwe thema’s zoals seksualiteit en nieuwe vriendschappen bij ouderen. Samen met de sociale dienst
zal gewerkt worden rond verslavingsproblematieken, voornamelijk door het organiseren van infomomenten.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

1.000,00

0,00

-1.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-04: Organisatie van kinderopvang en ondersteuning van kinderen en
hun opvoeders

Exploitatie
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

677.500,00

572.650,00

-104.850,00

1.400.000,00

300.000,00

-1.100.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Totalen

2.077.500,00

872.650,00

-1.204.850,00

Actieplan: AP-04.01: Een kwaliteitsvolle kinderopvang
Kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang moet volgens de Vlaamse regelgeving voldoen aan drie functies, namelijk:
- economische functie: directe en indirecte tewerkstelling
- pedagogische functie: aanbieden van veiligheid en geborgenheid, stimuleren van fysische en psychische ontwikkeling en het
ontmoeten en leren respectvol omgaan met elkaar
- sociale functie: het tegengaan van uitsluiting van kansengroepen en integratie bevorderen.
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Deze functies zijn inherent verbonden met het organiseren van (buitenschoolse) kinderopvang; het belang kan omwille van de
regelgeving niet in vraag gesteld worden.
Vandaar zal het invullen van deze functies aan de basis liggen voor het uitwerken van het toekomstig beleid. De basisprincipes voor
het garanderen van een pedagogisch kwaliteitsbeleid zijn: vrije tijd en vrije keuze voor alle kinderen (ook kinderen met een extra
zorgbehoefte). Buitenschoolse kinderopvang zet kinderen centraal. Een pedagogisch kwaliteitsbeleid wordt mee vorm gegeven
door de inzet van geëngageerde en gevormde medewerkers. De normering 1/14 begeleid(st)ers is strikt en vergelijkbaar met de
buurlanden.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

608.700,00

515.500,00

-93.200,00

Actie: A-04.01.01: Het aantal benodigde opvangplaatsen waarborgen
Door samenwerking met scholen, jeugd, cultuur en sport willen we naast het nest in het IBO een webfunctie creëren. Op die manier
willen we voorzien in voldoende opvangplaatsen zodat dit geen belemmering kan zijn voor ouders om werk en gezin te
combineren. Door alle beschikbare ruimte in te zetten als opvangplaatsen en het efficiënt inzetten van de huidige personeelsploeg
willen we zonder meerkost extra plaatsen en dus ook extra inkomsten genereren.
Om te kunnen beschikken over het nodige personeel om deze opvangplaatsen te waarborgen, voorzien we in 2018 extra budget
voor het regulariseren van de doelgroepmedewerkers en voor het inzetten van 2 jobstudenten in de zomervakantie om zo een
werkdrukvermindering voor de begeleiding te realiseren.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

608.700,00

515.500,00

-93.200,00

Actie: A-04.01.02: De kinderopvang toegankelijk maken
Door voldoende, betaalbare en toegankelijke opvang te organiseren krijgen ook kwetsbare ouders de ruimte voor herstel of om
opnieuw structuur te geven aan hun leven. Voor heel wat ouders kan het tijdelijk delen van de opvang een verlichting van de
draaglast of sociale steun betekenen en de kans op tewerkstelling verhogen. Kinderopvang mag daarom niet alleen beschikbaar zijn
voor bevoorrechte gezinnen en kinderen, maar moet toegankelijk zijn voor àlle kinderen. Kinderopvang moet ervoor zorgen dat
financiële, sociale, culturele, taal- en andere drempels worden weggewerkt en moet kansen bieden voor alle kinderen en hun gezin.
Door de organisatie van een loket voor kinderopvang kunnen ouders begeleid worden in hun zoektocht naar opvang en krijgen we
een beter zicht op mogelijke tekorten in het opvangaanbod.
Actie: A-04.01.03: Onderzoeken en organiseren van voorschoolse en occasionele opvang
Door samenwerking met Landelijke Kinderopvang willen we een oplossing bieden voor het tekort aan voorschoolse occasionele
opvang. Zo kunnen kwetsbare gezinnen, die uit de boot vallen binnen het regulier voorschools opvangaanbod, gaan solliciteren,
herscholen of een opleiding volgen en hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen.

Actieplan: AP-04.02: Loket Kids&Co verder uitbouwen omtrent opvoeding en ontwikkeling van kinderen
De Amerikaanse econoom James Heckman bestudeerde het rendement van acties voor jonge kinderen in uiteenlopende situaties.
Zijn conclusie was dat investeren op heel jonge leeftijd veel efficiënter is dan het ingrijpen op latere (volwassen) leeftijd. Opvang en
onderwijs hebben dus ook voor de maatschappij een hoog rendement. Uit onderzoek weten we dat sociale en pedagogische
problemen dikwijls verweven zijn met elkaar. Stressoren in het gezin vormen risicofactoren voor de opvoeding. Het evenwicht
tussen draagkracht en draaglast van de ouders is van essentieel belang. De complexiteit van de samenleving en de economische
druk op gezinnen deed het aantal jonge gezinnen dat hulp zoekt rond budgetbegeleiding bij de Sociale Dienst stijgen. Door
opvoedingsondersteuning te koppelen aan budgetbegeleiding en deze te organiseren onder hetzelfde dak als de kinderopvang,
wordt de instap en de hulpvraag vanzelfsprekend en minder stigmatiserend. Opvoedingsondersteuning mag zich echter niet enkel
richten op kansarme gezinnen. De vervagende waarden en normen in een snel wijzigende samenleving zorgen voor stijgende
onzekerheid bij jonge ouders. Door preventieve acties en informatie zeer laagdrempelig ter beschikking te stellen, willen we alle
ouders handvaten aanreiken die hun zelfvertrouwen versterken.
Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

61.300,00

57.150,00

-4.150,00

Actie: A-04.02.01: De dienst opvoedingsondersteuning
Als lokaal bestuur kunnen we heel wat doen om de opvoeding van kinderen te vergemakkelijken en iets minder kostelijk te maken.
Dit willen we o.m. doen door ouders te ondersteunen en te informeren:
- aanbieden van educatief speelmateriaal door de verdere uitbouw van de spelotheek
- onderzoek naar de organisatie van occasionele voorschoolse opvang zodat kinderopvang voor ouders geen belemmering tot
tewerkstelling meer kan zijn
- aanbieden van een sociaal tarief in de kinderopvang
- optimaal gebruik van de subsidies socio-culturele participatie
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- aanbieden van (een tussenkomst voor) eersteleeftijdsmelk
- aanbieden van activiteiten voor kansarme kinderen.
Er worden onthaalmomenten voor jonge ouders georganiseerd waar o.m. de gemeentelijke geboortepremie wordt uitgereikt en
ouders kunnen kennismaken met de dienstverlening van de dienst opvoedingsondersteuning.

Exploitatie

Uitgave

Ontvangst

Saldo

61.300,00

57.150,00

-4.150,00

Actie: A-04.02.02: Huizen van het Kind
Een tweetal jaren geleden lanceerde minister Vandeurzen het ‘Huis van het Kind’. Dit moet een plaats zijn waar ouders,
grootouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen informatie kunnen vinden over kinderopvang en opvoeding, …
Het Huis van het Kind is als het ware de vertaling van het Loket Kids & Co zoals het tot op heden werd opgevat. We willen dit
concept verder uitbouwen. Door bruggen te slaan tussen verschillende diensten en organisaties op verschillende niveaus willen wij
nieuwe samenwerkingsvormen implementeren die moeten resulteren in een optimale dienstverlenging binnen het Huis van het
Kind. We willen door samenwerking met ISOM, de gezinsbond en de scholen een gezamenlijk vormingsaanbod uitwerken rond
opvoedingsondersteuning, zodat een zo breed mogelijk publiek kan aangesproken worden. Van zodra het nieuwe gebouw in
gebruik zal genomen worden, organiseren we opnieuw een consultatiebureau van het ‘Kinderheil’ in onze gemeente.

Actieplan: AP-04.03: De geschikte infrastructuur voorzien
Exploitatie
Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

7.500,00

0,00

-7.500,00

1.400.000,00

300.000,00

-1.100.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Totalen

1.407.500,00

300.000,00

-1.107.500,00

Actie: A-04.03.01: Een nieuwe basisinfrastructuur ter beschikking krijgen
Reeds enkele jaren geleden verkocht de gemeente Herenthout het voormalige klooster, waarin de Kinderopvang gevestigd was, aan
Kleine Landeigendom Zuiderkempen met de bedoeling dat deze maatschappij er een nieuwe kinderopvanginfrastructuur zou
oprichten met daarbovenop woongelegenheden. Afspraak was dat de gemeente de kinderopvanginfrastructuur tegen kostprijs
opnieuw zou kunnen verwerven. Het startsein voor de bouwwerken werd eind 2014 gegeven. Deze nieuwe infrastructuur voorziet
in alle modern comfort en voldoet aan alle eisen die Kind & Gezin aan kinderopvangvoorzieningen stelt. Het loket, de dienst
Opvoedingsondersteuning, de spelotheek en de administratie kan erin geïntegreerd worden. Een moderne vorm van
toegangscontroles – door middel van badges – zal de noodzakelijke veiligheid garanderen.
Momenteel wordt er principieel van uit gegaan dat het OCMW zowel grond als gebouw zal verwerven, met een
investeringssubsidie van 300.000 euro van de gemeente. De aankoop van het gebouw zelf en de inrichting dient door het OCMW
gefinancierd te worden.
Doordat er zoveel vertraging bij de realisatie door Kleine Landeigendom is opgetreden, werd principieel beslist om het gebouw in
de huidige staat aan te kopen waarna het OCMW zelf zal instaan voor de verdere afwerking door middel van een
overheidsopdracht. We trachten deze aankoop én de verdere afwerking in 2018 te realiseren.
Uitgave
Exploitatie
Investeringen

Ontvangst

Saldo

7.500,00

0,00

-7.500,00

1.400.000,00

300.000,00

-1.100.000,00

Andere

0,00

0,00

0,00

Totalen

1.407.500,00

300.000,00

-1.107.500,00

Actie: A-04.03.02: Renovatie van de overblijvende infrastructuur
Hoewel wij er liever voor zouden opteren het geheel van het oude gebouwtje in de tuin af te breken, verzet de Vrije School – die
eigenaar is van de helft van het gebouw – zich voorlopig tegen deze optie. Hierover dienen verdere gesprekken gevoerd te worden
met de schooldirectie om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. We trachten hierover in de eerste maanden van 2018 uitsluitsel te
krijgen.
Actie: A-04.03.03: Onderzoek naar verwerving bijkomende ruimte
De buitenruimte die na de realisatie van de nieuwe Kinderclub zal overblijven is eerder beperkt. We trachten dan ook bijkomende
speelruimte voor de kinderen te verwerven. Ook hierover zullen we in de eerste plaats in overleg gaan met de directie van de
aanpalende Vrije School.
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Doelstellingenbudget (B1)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80
OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

00: Algemene financiering
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie

01: Personeel en organisatie
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen

02: Dienstverlening
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen

Totalen
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven
12.000,00
12.000,00

Ontvangsten
1.675.368,00
1.675.368,00

Saldo
1.663.368,00
1.663.368,00

12.000,00

1.675.368,00

1.663.368,00

679.350,00
679.350,00

4.550,00
4.550,00

-674.800,00
-674.800,00

644.350,00
35.000,00

4.550,00
0,00

-639.800,00
-35.000,00

4.468.850,00
4.468.850,00

2.156.850,00
2.156.850,00

-2.312.000,00
-2.312.000,00

2.841.850,00
1.627.000,00

1.856.850,00
300.000,00

-985.000,00
-1.327.000,00

5.160.200,00

3.836.768,00

-1.323.432,00

3.498.200,00
1.662.000,00

3.536.768,00
300.000,00

38.568,00
-1.362.000,00

Financiële Toestand
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2018 - 2020(BP2018_2020)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80
OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 52 - 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
38.568,00
3.498.200,00
3.536.768,00

Budget 2018

Verschil

38.568,00
3.498.200,00
3.536.768,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.380.000,00
0,00

0,00
1.380.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.156.768,00

2.156.768,00

0,00

-1.362.000,00
1.662.000,00
300.000,00
0,00
0,00

-1.362.000,00
1.662.000,00
300.000,00
0,00
0,00

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

1. Aflossing financiële schulden

0,00

0,00

0,00

a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

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

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
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-1.323.432,00
2.280.935,42
957.503,42
223.120,24
0,00
223.120,24
0,00
734.383,18

-1.323.432,00
2.280.935,42
957.503,42
223.120,24
0,00
223.120,24
0,00
734.383,18

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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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
38.568,00
3.536.768,00
3.498.200,00

Budget 2018

Verschil

38.568,00
3.536.768,00
3.498.200,00

0,00
0,00
0,00

3.498.200,00
0,00

3.498.200,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
38.568,00

0,00
0,00
0,00
38.568,00

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

2018

OPDRACHTEN VOOR WERKEN,
LEVERINGEN EN DIENSTEN
Budget 2018
OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 52 - 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
Artikel 52 van het OCMW-decreet bepaalt dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn
bevoegdheden kan delegeren aan het vast bureau, het bijzonder comité of de secretaris, met
uitzondering van het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als
het gaat om volgende opdrachten:
- Een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 10°;
- Een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen.
Concreet volgt hieruit dat de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en het vaststellen van de voorwaarden ervan wel kunnen gedelegeerd worden in de gevallen
zoals hierboven bepaald.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft het begrip ‘dagelijks bestuur’ gedefinieerd en tevens
bestellingen tot een bepaalde limiet gedelegeerd aan de secretaris.
Ook andere opdrachten kunnen gedelegeerd worden door deze te plaatsen op een nominatieve
lijst die wordt opgenomen in de beleidsnota van het budget.
Er wordt voorgesteld van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.

20/11/2017

DADEN VAN BESCHIKKING
Budget 2018
OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 52 - 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
Het OCMW-decreet bepaalt dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot
onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid is van de raad. Overeenkomstig artikel 52,
2e lid, 18° van het OCMW-decreet kan deze bevoegdheid enkel aan het Vast Bureau, het
Bijzonder Comité of de secretaris worden toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in
het vastgestelde budget is opgenomen.
Voorgesteld wordt geen afbreuk te doen aan de prerogatieven van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn en de bevoegdheid voor het goedkeuren van daden van beschikken te laten berusten bij
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

20/11/2017

NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES
Budget 2018
OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 52 - 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.
Het OCMW kent geen subsidies toe in 2018.

20/11/2017

NIS-NR. 13012

OCMW BUDGET 2018
FINANCIËLE NOTA

Exploitatiebudget (B2)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80
OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Beleidsdomein
00: Algemene financiering
01: Personeel en organisatie
02: Dienstverlening
Totalen

Uitgaven
12.000,00
644.350,00
2.841.850,00
3.498.200,00

Ontvangsten
1.675.368,00
4.550,00
1.856.850,00
3.536.768,00

Saldo
1.663.368,00
-639.800,00
-985.000,00
38.568,00

TK 2016
250,00
250,00
250,00

Deel 1: UITGAVEN

OCMW HERENTHOUT

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2018

V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen
3. Roerende goederen

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 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-1 Efficiënt en ondersteunend werken

87.243,26

182.382,15

10.000,00

0,00
10.000,00

TK 2020
10.000,00
10.000,00

9.536,87
77.706,39

TK 2014
87.243,26
87.243,26

9.536,87
172.845,28

VK
182.382,15
182.382,15

90.780,00

90.780,00

391.480,00

391.480,00

1. Onroerende goederen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

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

TK 2015
90.780,00
90.780,00

250,00
250,00
250,00
VK
391.480,00
391.480,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

I. Investeringen in financiële vaste activa
E. Andere financiële vaste activa
V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 1: UITGAVEN
VK

5.138,89

0,00
5.138,89

TK 2016
5.138,89
5.138,89

300.700,00

300.700,00

TK 2016
300.700,00
300.700,00

5.000,00

0,00
5.000,00

TK 2017
5.000,00
5.000,00

35.000,00

0,00
35.000,00

TK 2018
35.000,00
35.000,00

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

IE-0 Algemene financiering

Secr.: Annick Van Leemput

OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Vanaf 2018

40.000,00

0,00
40.000,00

TK 2019
40.000,00
40.000,00

Periode: Vanaf 2018

Deel 1: UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN
VK
170.298,37
170.298,37

5.000,00

5.000,00
0,00

0,00
33.721,53

33.721,53

387.721,53

TK 2014
33.721,53
33.721,53

320.000,00
67.721,53

VK
387.721,53
387.721,53

OCMW HERENTHOUT

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2018

V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen

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

Deel 1: UITGAVEN

100.000,00

100.000,00

1.500.000,00

TK 2017
100.000,00
100.000,00

1.500.000,00

VK
1.500.000,00
1.500.000,00

IE-4 Organisatie van kinderopvang en ondersteuning van kinderen en hun opvoeders

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

TK 2014
38.307,81
38.307,81

67.744,13

585.551,71
TK 2020
5.000,00
5.000,00

48.750,19
18.993,94

TK 2015
67.744,13
67.744,13

536.557,77
48.993,94

VK
585.551,71
585.551,71

IE-3 De verdere groei van Herenthout als gezonde en zorgzame gemeente

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. TOTAAL ONTVANGSTEN

V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen
3. Roerende goederen

II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 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-2 Recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren

1.400.000,00

1.400.000,00

TK 2018
1.400.000,00
1.400.000,00

112.000,00

100.000,00
12.000,00

TK 2017
112.000,00
112.000,00

TK 2015
96.109,87
96.109,87

287.807,58

287.807,58
0,00

TK 2016
287.807,58
287.807,58

222.000,00

200.000,00
22.000,00

TK 2018
222.000,00
222.000,00

TK 2016
35.880,69
35.880,69

215.000,00

185.000,00
30.000,00

TK 2017
215.000,00
215.000,00

10.000,00

10.000,00
0,00

TK 2019
10.000,00
10.000,00

5.000,00

5.000,00
0,00

TK 2018
5.000,00
5.000,00

Vanaf 2018

10.000,00

10.000,00
0,00

TK 2020
10.000,00
10.000,00

5.000,00

5.000,00
0,00

TK 2019
5.000,00
5.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

OCMW HERENTHOUT

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2018

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
V. TOTAAL ONTVANGSTEN

VK
300.000,00
300.000,00

TK 2018
300.000,00
300.000,00

Vanaf 2018

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80
OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Beleidsdomein
00: Algemene financiering
01: Personeel en organisatie
02: Dienstverlening
Totalen

Uitgaven
0,00
35.000,00
1.627.000,00
1.662.000,00

Ontvangsten
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00

Saldo
0,00
-35.000,00
-1.327.000,00
-1.362.000,00

Liquiditeitenbudget (B5)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80
OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Resultaat op kasbasis

2018

I. Exploitatiebudget (B-A)

38.568,00

A. Uitgaven

3.498.200,00

B. Ontvangsten

3.536.768,00

1a. Belastingen en boetes

0,00

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.380.000,00

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

0,00

2. Overige

2.156.768,00

II. Investeringsbudget (B-A)

-1.362.000,00

A. Uitgaven

1.662.000,00

B. Ontvangsten

300.000,00

III. Andere (B-A)

0,00

A. Uitgaven

0,00

1. Aflossing financiële schulden

0,00

a. Periodieke aflossingen

0,00

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

3. Overige transacties

0,00

B. Ontvangsten

0,00

1. Op te nemen leningen en leasings

0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0,00

a. Periodieke terugvorderingen

0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

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

-1.323.432,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.280.935,42

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

957.503,42

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

223.120,24

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

223.120,24

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden
II. Investering
LEGAAT: Ontvangen legaat voor investeringen
LOIRESERVE: Overschot op de LOI rekening, bestemd voor investeringen
SALDO-GEM: Investeringssubsidie overschot gemeentelijke bijdrage
Totalen

734.383,18
Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

391.554,89

-168.434,65

223.120,24

323.120,24

-100.000,00

223.120,24

0,00

0,00

0,00

68.434,65

-68.434,65

0,00

391.554,89

-168.434,65

223.120,24

NIS-NR. 13012

OCMW 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

4.400,00
0,00
1.670.968,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.663.368,00

0,00
0,00
38.568,00

0,00
0,00
1.675.368,00
1.675.368,00

245.000,00
0,00
3.536.768,00
3.536.768,00
686.300,00
0,00
2.672.668,00
141.500,00
36.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00

0,00
0,00
-639.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4.550,00

0,00
0,00
4.550,00
4.550,00

181.750,00
457.600,00
0,00
0,00
5.000,00

0,00
0,00
-985.000,00

681.900,00
0,00
1.001.700,00
141.500,00
31.750,00

245.000,00
0,00
1.856.850,00
1.856.850,00

367.850,00
1.653.700,00
549.500,00
0,00
25.800,00

00: Algemene 01: Personeel en
02:
financiering
organisatie Dienstverlening
12.000,00
644.350,00
2.841.850,00
12.000,00
644.350,00
2.596.850,00

549.600,00
2.111.300,00
549.500,00
0,00
42.800,00

3.498.200,00
3.253.200,00

Totaal

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

Code

Secr.: Annick Van Leemput

OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
Periode: 2018

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-02)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80
OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Code

Jaarrek. 2016
2.866.496,56
2.783.365,47

Budget 2017
3.265.240,00
3.182.040,00

Budget 2018
3.498.200,00
3.253.200,00

60/1
62
648
649
640/7

427.011,66
1.897.270,13
352.853,97
0,00
106.229,71

534.500,00
1.984.740,00
535.500,00
0,00
127.300,00

549.600,00
2.111.300,00
549.500,00
0,00
42.800,00

83.131,09
0,00
3.289.728,07
3.289.439,42

83.200,00
0,00
3.356.945,00
3.356.945,00

245.000,00
0,00
3.536.768,00
3.536.768,00

554.374,97
0,00

494.700,00
0,00

686.300,00
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

2.521.282,93

2.576.005,00

2.672.668,00

7400
7401
7402/4
7405/9

1.745.348,19
146.283,04
1.340.000,00
259.065,15
775.934,74

1.740.805,00
152.215,00
1.360.000,00
228.590,00
835.200,00

1.797.968,00
157.378,00
1.380.000,00
260.590,00
874.700,00

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

748
742/7

139.660,16
74.121,36

191.500,00
94.740,00

141.500,00
36.300,00

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

75
794

288,65
0,00
423.231,51

0,00
0,00
91.705,00

0,00
0,00
38.568,00

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

OCMW HERENTHOUT

0,00
0,00
0,00

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

282
283

0,00
0,00
0,00
35.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00

0,00
0,00
0,00
1.627.000,00

0,00
0,00

0,00

1.605.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.627.000,00
1.627.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

00: Algemene 01: Personeel en
02:
financiering
organisatie
Dienstverlening
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
1.662.000,00
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

00: Algemene 01: Personeel en
02:
financiering
organisatie
Dienstverlening
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.605.000,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.662.000,00
1.662.000,00

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

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
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen

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

Fin. beheerder: Ann Wiemeersch

Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

Deel 1: UITGAVEN

Secr.: Annick Van Leemput

OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80

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
300.000,00
300.000,00

OCMW HERENTHOUT

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
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

300.000,00

0,00
300.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

00: Algemene 01: Personeel en
02:
financiering
organisatie
Dienstverlening
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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

284/8

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

2018

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
(TB4)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-02)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80
OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 52 - 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

Jaarrek. 2016
250,00
0,00
0,00

Budget 2017
0,00
0,00
0,00

Budget 2018
0,00
0,00
0,00

282
283
284/8

0,00
0,00
250,00
292.946,47
292.946,47

0,00
0,00
0,00
432.000,00
432.000,00

0,00
0,00
0,00
1.662.000,00
1.662.000,00

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

287.807,58
0,00
5.138,89
0,00
0,00

385.000,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00

1.605.000,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00

280
281

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
0,00
0,00
293.196,47

0,00
0,00
0,00
432.000,00

0,00
0,00
0,00
1.662.000,00

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

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)
OCMW HERENTHOUT

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)
OCMW 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
300.700,00
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
0,00
0,00
0,00

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

300.700,00

0,00

0,00

300.700,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
35.880,69

0,00
0,00

0,00
300.000,00

336.580,69

0,00

300.000,00

2018

RAMING ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER
NIEUWE INVESTERINGSENVELOPPE
Budget 2018
OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 52 - 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.

20/11/2017

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)
Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)
Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2017(BP2017-02)
Periode: 2018
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6785 Investering: 257 Andere: 80
OCMW HERENTHOUT (NIS 13012)

Secr.: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 52 - 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

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

a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen

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)

0,00
1.340.000,00
0,00

0,00
1.360.000,00
0,00

0,00
1.380.000,00
0,00

1.996.945,00

2.156.768,00

-432.000,00
432.000,00
0,00
0,00
0,00

-1.362.000,00
1.662.000,00
300.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2903/4

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

178

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

421/4
171/4

2905

0,00

0,00

0,00

171/4

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4943/4

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

466.615,73
2.154.614,69
2.621.230,42
555.245,06
0,00
555.245,06
0,00
2.065.985,36

-340.295,00
2.621.230,42
2.280.935,42
391.554,89
0,00
391.554,89
0,00
1.889.380,53

-1.323.432,00
2.280.935,42
957.503,42
223.120,24
0,00
223.120,24
0,00
734.383,18

Jaarrek. 2016

Budget 2017

Budget 2018

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

Budget 2018
38.568,00
3.498.200,00
3.536.768,00

43.384,22
293.196,47
336.580,69
0,00
0,00

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

Budget 2017
91.705,00
3.265.240,00
3.356.945,00

1.949.728,07

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

Jaarrek. 2016
423.231,51
2.866.496,56
3.289.728,07

178
4949-4959
101-102

0901
0902
0903

Bestemde gelden
II. Investering

555.245,06

391.554,89

223.120,24

LEGAAT: Ontvangen legaat voor investeringen

323.120,24

323.120,24

223.120,24

LOIRESERVE: Overschot op de LOI rekening, bestemd voor investeringen

163.690,17

0,00

0,00

68.434,65

68.434,65

0,00

555.245,06

391.554,89

223.120,24

SALDO-GEM: Investeringssubsidie overschot gemeentelijke bijdrage
Totalen

OVERZICHT WERKINGS- EN
INVESTERINGSSUBSIDIES
Budget 2018
OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout
Secr.: Annick Van Leemput
Fin. Beheerder: Ann Wiemeersch

Overzicht per beleidsveld
investeringssubsidies.

van

de

te

Het OCMW kent geen subsidies toe in 2018.

20/11/2017

verstrekken

werkings-

en

BI
0010-00
0030-00
0050-00
0100-00
0110-00
0119-00
0900-00
0901-00
0902-00
0903-00
0904-00
0905-00
0930-00
0943-00
0944-00
0945-00
0947-00
0948-00
0951-00
0952-00
0959-00
0985-00
Eindtotaal

20/11/2017

Beleidsveld omschrijving
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Financiële aangelegenheden
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Politieke organen
Secretariaat
Overige algemene diensten
Sociale bijstand
Voorschotten
Integratie van personen met vreemde herkomst
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Activering van tewerkstelling
Dienst voor juridische informatie en advies
Sociale huisvesting
Gezinshulp
Opvoedingsondersteuning
Kinderopvang
Klusjesdienst
Poetsdienst
Dienstencentra
Assistentiewoningen
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Gezondheidspromotie en ziektepreventie

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

3.536.768

19.000
84.450
57.150
515.500
4.000
93.500
96.850
378.000
115.850

Ontvangsten
1.670.968
0
4.400
2.400
750
1.400
203.250
25.000
42.000
180.200
42.100

OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

Budget 2018

OVERZICHT PER BELEIDSVELD

65.700
129.800
448.850
621.300
25.000
47.000
180.200
111.100
19.000
27.750
149.300
61.300
643.200
1.000
177.900
189.300
313.800
272.700
2.000
3.498.200

12.000

Uitgaven

Saldo
1.670.968
-12.000
4.400
-63.300
-129.050
-447.450
-418.050
0
-5.000
0
-69.000
-19.000
-8.750
-64.850
-4.150
-127.700
3.000
-84.400
-92.450
64.200
-156.850
-2.000
38.568

