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Journaalnummers: 104986
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: De toekomst van de gemeente verzekeren
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: zie onderliggende acties
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.074.561,62
8.821.512,40
7.746.950,78

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.100,50
197,50
-4.903,00

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

547.410,32
46.691,62
-500.718,70
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Prioritair actieplan: AP-01.01: Een voorzichtig financieel beleid voeren
Steeds meer gemeenten komen in financieel nauwe schoentjes te zitten. Hiervoor kunnen diverse redenen aangehaald worden:
• er wordt steeds meer en betere dienstverlening van de gemeenten gevraagd
• er worden bevoegdheden van hogerhand doorgeschoven naar de lagere besturen
• de regelgeving wordt steeds complexer, waardoor steeds meer en hoger geschoold personeel dient aangeworven te worden
• de kosten stijgen zoals bv. het aantal leefloongerechtigden bij het OCMW
• de inkomsten dalen o.m. als gevolg van het wegvallen of sterk verminderen van dividenden, het beknibbelen door de hogere
overheden op subsidies, de taxshift die voor de gemeenten een bijkomende vermindering van inkomsten uit de personenbelasting
meebrengt, …
Het is dus van essentieel belang om bij het uittekenen van een beleid rekening te houden met de financiële draagkracht van de
gemeente. De inzet en focus daarvoor liggen vooral bij het op te stellen meerjarenplan 2020-2025. Het voorliggend plan is slechts
de noodzakelijke overbrugging daartoe. Er is bewust gekozen om dit eenjarig meerjarenplan zeer beperkt te houden en in
samenspraak met de diensten vooral in te zetten op een financiële en praktische screening van de gekende en/of te plannen grote
projecten, des te meer ook in functie van een realiseerbaar organogram.
Actie A-01.01.01: Bewaken van de gemeentelijke schuld
Bij het aangaan van schulden moet steeds nagegaan worden of de afbetaling ervan past binnen de te verwachten inkomsten en dit
op lange termijn. In 2019 zal grondig onderzoek verricht worden naar de uiteindelijke totale kostprijs van de grote projecten die
op tafel liggen. Grote investeringen in deze projecten zullen in 2019 nog niet of slechts beperkt gebeuren. In afwachting van het
definitieve meerjarenplan zal dit in volle transparantie gebeuren ten aanzien van de gemeenteraad. De afschaffing van het begrip
‘bestemde gelden’ in de gewijzigde BBC-regelgeving maakt dat het miljoen euro dat in het verleden opzij werd gezet voor
pensioenuitgaven mee in de exploitatie kan opgenomen worden (de hogere pensioenuitgaven zullen in de toekomst mee in de
exploitatie-uitgaven moeten opgenomen worden). Beide premissen maken dat in 2019 geen nieuwe leningen dienen aangegaan
te worden.
Actie A-01.01.02: Zorgen voor de nodige inkomsten via belasting- en retributiereglementen en concessies
De lopende belasting- en retributiereglementen zijn geldig tot 31 december 2019. Dat betekent dat administratie en bestuur dit
jaar werk moeten maken van een herziening van al deze reglementen. Het is de intentie om deze reglementen kritisch te bekijken:
voldoen de reglementen nog aan de praktische noden, staat de administratieve last wel in verhouding tot de inkomsten, kan de
administratie rond de reglementen efficiënter gemaakt worden? Al deze vragen zouden moeten resulteren in functionele
belasting- en retributiereglementen die zorgen voor zekere en standvastige inkomsten voor de komende jaren die met zo weinig
mogelijk administratieve last kunnen geïnd worden.
Andere inkomsten komen uit het Gemeentefonds, concessies, dividenden van intergemeentelijke verenigingen, …
Actie A-01.01.03: Beperken van de werkingskosten
Het beperken van de werkingskosten van het bestuur is een dagdagelijkse taak. Dit doen we o.m. door samenaankopen zoals
kantoormaterialen, brandstoffen, post, poetsproducten, … door gemeente en OCMW, de Neteland-gemeenten, binnen IOK, door
aan te sluiten bij raamcontracten van de Vlaamse Overheid of gebruik te maken van de dienstverlening van TMVS. Door het
schaalvoordeel van deze samenaankopen kunnen we belangrijke besparingen op noodzakelijke producten realiseren. Het
personeel wordt gesensibiliseerd voor het beperken van de kosten o.a. door te letten op energieverbruik of het beperken van
prints en kopieën.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: Actie A-01.01.01:
In 2019 werden zoals gepland geen nieuwe leningen opgenomen en werd de uitstaande schuld verder afgebouwd via de jaarlijkse
kapitaalsaflossingen.
Actie A-01.01.02:
De bestaande belastingsreglementen werden in 2019 ingekohierd.
Alle belasting- en retributiereglmenten werden in 2019 geëvalueerd en de nieuwe reglementen voor 2020-2025 werden
goedgekeurd in de raad van december 2019.
Actie A-01.01.03:
Aandacht voor kost efficiëntie is een dagdagelijks begrip. Bij quasi elke aankoop wordt nut en kost in vraag gesteld. Waar mogelijk
stappen we in in raamcontracten (zoals het ICT contract van de stad Brugge) en samenaankopen (via IOK)
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

995.205,39
8.821.512,40
7.826.307,01

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.100,50
197,50
-4.903,00

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

547.410,32
46.691,62
-500.718,70

Niet prioritaire Actieplannen voor BD-01: De toekomst van de gemeente verzekeren
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

79.356,23
0,00
-79.356,23

Investeringen
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: Investeren in het welzijn van het personeel
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: zie onderliggende acties
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.030.503,14
955.706,37
-5.074.796,77

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.187.352,62
0,00
-1.187.352,62

Financiering
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Prioritair actieplan: AP-02.01: Het nodige personeel voorzien
Het personeel is het grootste kapitaal van een bedrijf, een lokaal bestuur, … Medewerkers die zich goed voelen in hun
werkomgeving presteren beter en worden minder vaak ziek. Het is dan ook van essentieel belang om de werkdruk beheersbaar te
houden door voldoende personeel in te zetten en aandacht te hebben voor het welzijn van het personeel.
Een niet onbelangrijk aspect daarin is ook de wisselwerking tussen bestuur en personeel, hetgeen alleen maar kan worden
verbeterd bij gedeelde aanwezigheid in het gemeentehuis. Het bestuur wil daarop inzetten.
Actie A-02.01.01: Personeel gemeente
De personeelskost is voor ons bestuur de grootste post in de exploitatie-uitgaven. De uitbreiding van de taken van de lokale
besturen, de hogere verwachtingen van de burgers, nieuwe regelgeving, … verplicht onze organisatie om mee te evolueren. Deze
evolutie weerspiegelt zich in de noodzaak voor meer en/of hoger geschoold personeel. Denken we maar aan het
pesticidenreductieplan dat meer arbeidsuren in groenonderhoud meebrengt of de gespecialiseerde milieu- en
stedenbouwwetgeving die specialisten vereist. Om de werkdruk op het bestaande personeel aanvaardbaar te houden, zijn
bijkomende aanwervingen noodzakelijk. Ook interne verschuivingen kunnen helpen deze beheersbaar te houden. Dat – en de
verplichting van het Decreet Lokaal Bestuur om de administraties van gemeente en OCMW in elkaar te schuiven – verplicht ons
om ons organogram te hertekenen. Een ontwerp om te komen tot een nieuwe structuur voor het geheel van het lokaal bestuur
ligt voor en ook hieraan zal verder gesleuteld worden in functie van het toekomstige meerjarenplan. We trachten op die manier
onze organisatie performanter en efficiënter te maken en de stijging van de personeelskost toch beperkt te houden.
Actie A-02.01.02: Personeel OCMW
Ondanks het feit dat het Decreet Lokaal Bestuur ons verplicht om de administraties van gemeente en OCMW organisatorisch in
elkaar te schuiven, blijven gemeente en OCMW afzonderlijke rechtspersonen. Hoewel personeelsleden van het ene bestuur ook
taken uitvoeren voor het andere bestuur, blijft het OCMW officieel de werkgever van het personeel dat voorheen door het OCMW
werd aangeworven.
Actie A-02.01.03: Mandatarissen
Het samenvallen van gemeente- en OCMW-raad met slechts één presentiegeld, een schepen minder en een
gemeenteraadsvoorzitter uit het college van burgemeester en schepenen betekent een flinke besparing op de uitgaven voor de
mandatarissen. Deze besparing wordt nog versterkt door de grotere mate van aanwezigheid en beschikbaarheid van het bestuur
tijdens de werkuren.
Ook het digitaal ter beschikking stellen van de stukken van college, gemeente- en OCMW-raad betekent een flinke besparing.
Niettemin wordt van de mandatarissen een professionalisering verwacht. We moeten hen daarom de nodige infrastructuur ter
beschikking stellen en onderzoeken de mogelijkheid om eindelijk fractielokalen in te richten die zij kunnen gebruiken om te
werken of te vergaderen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: Actie A-02.01.01:
Het voorontwerp van organogram, dat voorlag, bleek onvoldoende gedragen te zijn door het personeel. In 2019 werd beslist om
opnieuw te vertrekken van een leeg blad. Als methodiek werd gekozen voor het organiseren van 3 brainstormsessies met de MATleden om de basis te leggen voor een nieuw organogram. Uit een voorafgaande individuele bevraging bleek dat alle neuzen in
dezelfde richting stonden, hetgeen het gewenste draagvlak creëerde. De brainstorm leidde tot volgend resultaat:
- krachtlijnen voor de nieuwe organisatie
- een organogram op het niveau van de diensten/dienstverlening en de visualisatie van de krachtlijnen in het organogram
- de kernwaarden voor onze medewerkers
In zitting van 20 januari 2020 heeft het CBS een externe partner aangeduid die onze input vertaalt in één geïntegreerd
organogram met bijhorende functiebeschrijvingen, afgetoetst aan onze RPR en de wetgeving.
Actie A-02.01.02:
In de praktijk worden medewerkers voor beide besturen ingeschakeld, ongeacht wie de juridische werkgever is.
Actie A-02.01.03:
Door de wijzigingen in de bestuurlijke organisatie, die opgelegd is in het Decreet Lokaal Bestuur, werd een besparing gerealiseerd
in de uitgaven voor de mandatarissen.
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.649.767,23
955.706,37
-4.694.060,86

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP-02.02: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen
Actie A-02.02.01: Het administratief centrum moderniseren
Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zelfs te kunnen handhaven is een modernisering van het administratief
centrum absoluut noodzakelijk: een centraal onthaal organiseren is in de bestaande lokalen quasi onmogelijk, door de verplichte
samenvoeging van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW en door de nood aan bijkomend personeel kampen we
met een nijpend plaatsgebrek en ons archief is blootgesteld aan insijpelend water en ongedierte. De modernisering van het
administratief centrum gaat echter verder dan het gebouw alleen. Dit vereist ook het uittekenen van een nieuw
dienstverleningsconcept, waarin de burger centraal staat. Hierrond willen we het gebouw bouwen. Aangezien de dienstverlening
dagelijks vanuit de werkvloer moet komen, zal dit nieuwe concept uitgetekend worden door het managementteam op basis van
de input van de diensten. Deze oefening vraagt tijd. We zullen daarom in 2019 slechts een beperkt bedrag voorzien voor
eventuele kosten te betalen van de ontwerper, die reeds in 2018 werd aangesteld. Deze kan reeds van start gaan met het
onderzoeken van de mogelijkheden en de stabiliteit van het huidige gebouw. Maar ook daar zijn we wachtende op de uitkomst
van eventuele alternatieve pistes (o.a. brandweer) die momenteel worden onderzocht.
Actie A-02.02.02: De technische dienst herlokaliseren
Ook het magazijn in de Koestraat barst intussen uit zijn voegen: voertuigen moeten blijven buiten staan en we moeten her en der
opslagruimte zoeken. Voor de herlokalisatie van de technische dienst op de site Serneels werd intussen een omgevingsvergunning
afgeleverd. Uit een geactualiseerde raming anno 2019 voor het geheel blijkt echter dat de kostprijs zeer hoog ligt en dat eventueel
ook moet bekeken worden of er geen nuttiger ruimtegebruik mogelijk is (bijvoorbeeld kelderverdieping). Het bestuur is van
mening dat er nog diverse zaken dienen afgewogen te worden vooraleer de werken van start kunnen gaan: wat zijn de precieze
stedenbouwkundige mogelijkheden, wat is de meest nuttige invulling voor de gronden, hoe passen we de kostprijs is in de
financiële prognose voor de komende jaren, … Ook hier zal het definitieve meerjarenplan een antwoord moeten geven. Pas als we
een antwoord op deze vragen hebben, zullen we overgaan tot eventuele uitvoering of aanpassing van de plannen. We voorzien
voorlopig een budget voor dringende kosten (bv. betaling ontwerper) en indien nodig wordt het budget verhoogd bij
budgetwijziging zodra het plan definitief is.
Actie A-02.02.03: Geschikte lokalen voor kinderopvang voorzien
Er is eindelijk vooruitgang in het dossier van het nieuwe gebouw voor het Huis van het Kind! In 2018 kocht het OCMW het gebouw
casco aan van Kleine Landeigendom Zuiderkempen en werd een overheidsopdracht gevoerd voor de binnenafwerking van het
gebouw. Er is ook aanvang 2019 reeds een aanzet gegeven tot een verbeterde overlegstructuur tussen de verschillende actoren en
diensten. Dit is noodzakelijk om dit project eindelijk in de realiteit om te zetten.
De voltooiing is rond de zomervakantie 2019 voorzien. Daarnaast zijn er nog heel wat werken uit te voeren om van de site een
aangename werk- en speelomgeving te maken. Er werd met de aangrenzende vrije school een samenwerkingsovereenkomst
besproken om het oude gebouwtje in de tuin af te breken en bijkomende ruimte te kunnen gebruiken. Ook zal een
inhaalbeweging moeten gemaakt worden m.b.t. het mobiliteitsvraagstuk rond deze site.
In het voorjaar 2019 moet ook de omgevingsaanleg nog uitgevoerd worden en dat wordt een knap staaltje van samenwerking
tussen het loket Kids & Co dat het ontwerp maakte en de gemeentelijke technische dienst, die instaat voor de uitvoering.
Actie A-02.02.04: Het patrimonium onderhouden
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: Actie A-02.02.01:
Aangezien dit zeer sterk samenhangt met het dienstverleningsconcept van het lokaal bestuur, werd geopteerd om eerst dit
dienstverleningsconcept volledig uit te werken zodat op basis van deze studie de behoeftes/noden kunnen bekeken worden.
Actie A-02.02.02:
De omgevingsvergunning voor de herbestemming site Serneels voor de technische dienst, heemkundige kring en stoetmagazijn
werd in december 2018 goedgekeurd. In 2019 besloot het nieuwe bestuur om deze visie te verlaten en de mogelijkheid te
onderzoeken om brandweer en rode kruis op deze site te huisvesten. Dit bleek haalbaar. Daardoor ontstond de noodzaak om de
bestaande plannen en het ontwerp deels aan te passen. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om in te grijpen op de
bouwkost en de principes van duurzaamheid in de plannen te integreren. De aangestelde ontwerper 2DVW architecten werkt
samen met Studie10 aan een nieuw ontwerp.
Actie A-02.02.03:
In 2019 werd het nieuwe gebouw voor de kinderopvang verder afgewerkt en in gebruik genomen.
- Volledige inrichting + technieken ruwbouw
- Sloop bijgebouw + bouw chalet
- Volledige buitenaanleg (tuin + verharding + schrijnwerk)
- Binnenschrijnwerk: kasten en schabben op maat
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Actie A-02.02.04:
Een aantal noodzakelijke en/of nuttige aanpassingen werden aangebracht aan de gemeentelijke gebouwen. Er werd gekozen voor
duurzame ingrepen. Hieronder worden de belangrijkste ingrepen per locatie opgesomd, met dien verstande dat deze soms ook
nog bij andere acties zullen terugkomen.
Gemeenteschool Klim-Op
• Vernieuwen buitenschrijnwerk
• Plaatsen zoldervloerisolatie
• Aanpassingswerken kleedkamers en klaslokaal
• Verfraaiingswerken (decoratie- en schilderwerken) traphal, gangen, klaslokalen personeelslokaal
• Inrichting nieuwe refter(voormalige Kinderclub): nieuw meubilair + verfraaiingswerken
• Levering en plaatsing speeltoestellen speelplaats
Sportcomplex ‘t Kapelleke
• Plaatsing hekwerk rondom beachvolley
• Onderhoud Finse piste (nieuwe houtchips)
• Onderhoud voetbalvelden & plaatsen houtwal rond atletiekpiste
Huis van het kind (zie actie A-02.02.04)
Driane
• Heraanleg tuin en omgeving
• Plaatsing ondergronds containersysteem
Gemeentehuis
• Inrichting keuken
• Inrichting administratief gedeelte (schabben en kastjes)
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

111.208,08
0,00
-111.208,08

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.120.849,46
0,00
-1.120.849,46

Financiering
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Prioritair actieplan: AP-02.03: De nodige werkingsmiddelen voorzien
Actie A-02.03.01: ICT
Om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren moet ons bestuur blijvend investeren in hardware.
In 2019 is de serverinfrastructuur 6 jaar oud. We hebben de onderhoudscontracten op onze infrastructuur kunnen verlengen tot
2020, maar we merken in de praktijk wel dat er dringend vernieuwd moet worden. Er zal begin 2019 onderzocht worden of we
weer een volledig lokale infrastructuur zullen aankopen, dan wel of we gedeeltelijk of volledig onze infrastructuur ‘in de cloud’
zullen plaatsen. Afhankelijk van die keuze zal het ofwel een éénmalige grote investering zijn ofwel een hogere maandelijkse
kostprijs voor het huren van de infrastructuur.
Op dit moment is er in elke buitendienst een afzonderlijk telefoniesysteem in gebruik. In het vernieuwde telefoniecontract van de
Vlaamse overheid is er nu ook een perceel voorzien voor een cloud telefonieoplossing. Hierdoor kunnen alle diensten aansluiten
op een uniform centraal systeem, met één nummerplan, interne gespreksmogelijkheden, doorschakeling tussen de diensten
onderling, ... Het is de bedoeling om geleidelijk aan (afhankelijk van de lopende contracten) elke dienst hierop aan te sluiten.
De huidige WIFI-oplossingen met losse routers in de gebouwen zijn niet voldoende krachtig en stabiel om te voldoen aan de
hedendaagse noden. Daarom dient er een professionele wifi-oplossing te komen met een centrale controllor die alles in goede
banen kan leiden. Via het Europees subsidieproject WIFI4EU ontvingen we subsidies om een aantal publieke locaties van degelijke
wifi te voorzien. We denken hierbij aan het GOC, de bib, Huis & Hof Driane, …
Investeringen in software kunnen het werk heel wat aangenamer en efficiënter laten verlopen.
Momenteel worden de aanvragen voor inname openbaar domein en evenementaanvragen nog manueel behandeld. Deze
aanvragen worden echter steeds complexer en er is nood aan digitalisering van deze processen. Binnen Neteland is er een
werkgroep opgestart voor de gezamenlijke aankoop van een softwareoplossing hiervoor.
Er komt steeds meer de vraag van burgers om tickets online te kunnen bestellen en betalen voor onze activiteiten. Op dit moment
moeten ze hiervoor nog langskomen op het gemeentehuis of in de krantenwinkels. Dat is niet meer van deze tijd. Er zal binnen
Neteland gekeken worden of er een gemeenschappelijke ticketing-oplossing kan aangekocht worden.
Actie A-02.03.02: Materieel technische dienst
Ook voor de technische dienst is het van belang om te beschikken over goede werkingsmiddelen. Oud materieel verhoogt het
risico op arbeidsongevallen en zorgt door uitval voor heel wat oponthoud. Zowel de voertuigen als het kleiner materieel van de
technische dienst heeft vaak al heel wat jaren op de teller staan. Er wordt krediet voorzien voor de aankoop van vrachtwagens,
kleinere voertuigen zoals een nieuwe dienstwagen, containers en klein materieel, dit laatste volgens noodzaak.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: Actie A-02.03.01:
In 2019 werden volgende zaken gerealiseerd:
• Vervangen pc’s en laptops
• Huis van het Kind:
o Implementatie cloud telefoniesysteem (Nextel Global)
o Toegangsbeveiliging deur kinderopvang + lockerruimte
o Nieuwe tikklok (oude defect)
o Huur firewall voor VPN naar gemeentehuis
o Aankoop netwerkswitch
o Aankoop beamer + TV
• Aankoop extra biobox dienst bevolking
• Aankoop mobiele betaalterminal loket Vrije Tijd
• Aankoop firewall school (voor VPN naar gemeentehuis en beveiliging netwerk)
• Gunning software inname openbaar domein (uitvoering / kosten pas in 2020)
• Gunning WIFI4EU (uitvoering / kosten pas in 2020)
• Nieuw huurcontract kopiemachines alle diensten
• Omschakeling GSM-abonnementen naar Nextel Global
Actie A-02.03.02:
Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren, heeft de technische dienst modern materiaal nodig. Ook hier doet duurzaamheid zijn
intrede.
• Aankoop bosmaaiers
• Vervangen oud voertuig door nieuwere versie
• Aankoop elektrische dienstwagen
• Aankoop boorunit minigraver
• Aankoop heggenschaar
• Aankoop bladblazer
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

214.525,52
0,00
-214.525,52

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

66.503,16
0,00
-66.503,16

Financiering

Niet prioritaire Actieplannen voor BD-02: Investeren in het welzijn van het personeel
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

55.002,31
0,00
-55.002,31

Investeringen
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04: Een menswaardig leven garanderen voor iedereen
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: zie onderliggende acties
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

599.417,80
497.770,89
-101.646,91

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
-4.312,20
-4.312,20

Financiering
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Prioritair actieplan: AP-04.01: De kerntaken van het OCMW vervullen
Actie A-04.01.01: Uitkeren van (equivalent) leefloon aan hulpbehoevenden
Het OCMW heeft tot opdracht recht op maatschappelijke integratie te verzekeren.
Elke persoon heeft recht op een maatschappelijke integratie. Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: :
de tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Indien een tewerkstelling niet
meteen een optie is en alle rechten uitgeput zijn, dan kan er recht zijn op een financiële tussenkomst, leefloon genaamd. Aan dit
recht zijn er wettelijke voorwaarden verbonden. De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal financieel
onderzoek.
De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale
participatie te bewerkstelligen. Hoe belangrijk een financiële tussenkomst ook is als laatste vangnet, in alle gevallen moet een
zinvolle inschakeling in de gemeenschap worden betracht.
Actie A-04.01.02: Andere financiële hulp verlenen
Het is de opdracht van het lokaal bestuur om voor al haar inwoners de voorwaarden voor een menswaardig leven te realisteren.
Hiertoe zet het lokaal bestuur maximaal in op een gelijke toegang tot de sociale grondrechten, waaronder het recht op een
menswaardig inkomen. Het bedrag leefloon is te laag om menswaardig te kunnen leven, zeker voor gezinnen met kinderen.
Het lokaal bestuur is in de mogelijkheid om bijkomende financiële hulp te verlenen volgens de individuele noodzaak en behoefte
(bv. huurtoelage, tussenkomst medische kosten, tussenkomst vrijetijd, …). Desgevallend kan het OCMW in bepaalde situatie een
sociale lening toekennen (bv. huurwaarborg).
De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal financieel onderzoek.
Actie A-04.01.03: Niet-financiële hulp verlenen door onze diensten
Toereikende financiële middelen zijn niet de enige voorwaarden om menswaardig te kunnen leven. Het is de opdracht van het
lokaal bestuur om ook voor al haar inwoners en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren advies en ondersteuning te bieden en
indien nodig gericht door te verwijzen. Bij gebrek aan specifiek aanbod in de directe omgeving heeft het lokaal bestuur de
opdracht dit aan hogere overheden te signaleren en desgewenst zelf over te gaan tot organisatie van een extra aanbod alleen of in
een samenwerkingsverband. (tewerkstelling, psycholoog, jurist, …)
De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal onderzoek.
Actie A-04.01.04: Samenwerken met Sint-Vincentius
Sint-Vincentius is een liefdadigheidsorganisatie waarmee het lokaal bestuur een samenwerking is aangegaan met het oog om een
nog beter een uitgebreider aanbod aan dienstverlening te kunnen bieden aan de meest kwetsbare groep binnen de gemeente.
Sint-Vincentius organiseert voornamelijk voedsel- en kledingbedeling. De ondersteuning vanuit het lokaal bestuur bestaat erin om
hen te voorzien van huisvesting, nauw overleg met de Sociale Dienst om het aanbod bij te sturen waar nodig, …
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: Actie A-04.01.01:
Alle aanvragen tot het recht op maatschappelijke integratie werden binnen de wettelijke termijn behandeld en voorgelegd aan het
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD):
- Positieve beslissing: (equivalent) leefoon werd maandelijks uitbetaald zolang de voorwaarden tot het recht niet werden
geschonden
- Negatieve beslissing: aanvrager werd op de hoogte gesteld van beroepsmogelijkheden
- Negatieve beslissing omwille van onvolledig sociaal onderzoek: dossier werd na volledig sociaal onderzoek opnieuw voorgelegd
aan het BCSD
In het najaar van 2019 vond een audit plaats van POD Maatschappelijke integratie. Met dit verslag werd aan de slag gegaan. De
opgesomde verbeterpunten zullen vermoedelijk gerealiseerd zijn eind juni 2020.
Actie A-04.01.02:
Bij elke aanvraag, welke vorm ook, wordt een rechtenonderzoek toegepast. Indien nodig werden cliënten doorverwezen naar
andere diensten. Voor bijkomende financiële steun werden verslagen opgemaakt voor het BCSD met vermelding van het voorstel
vanuit de Sociale Dienst.
Actie A-04.01.03:
- Aanbod eerstelijnspsycholoog verlengd
- Voorbereiding omvorming tewerkstellingsdienst naar sociale activeringsdienst
- Afstemming hulpverlening binnen de sociale diensten van Isom - Neteland Welzijn & Zorg
Actie A-04.01.04:
- Maandelijks overleg Sociale Dienst – St. Vincentius
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- Samenwerking St. – Vincentius – wijkhuis ’t Lindehofke: 1 x per week worden voedseloverschotten verwerkt tot een heerlijke en
betaalbare maaltijd in ’ t Lindehofke
- Bezorgheden van St. Vincentius worden behandeld binnen de Sociale Dienst
- Sociaal onderzoek gebruikers voedselverdeelpunt wordt opgenomen door de Sociale Dienst
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

535.573,96
497.081,44
-38.492,52

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
-4.312,20
-4.312,20

Financiering

Niet prioritaire Actieplannen voor BD-04: Een menswaardig leven garanderen voor iedereen
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

63.843,84
689,45
-63.154,39

Investeringen
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05: Een ruim vrijetijdsaanbod bieden aan de burger
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: zie onderliggende acties
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

147.192,67
22.681,12
-124.511,55

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

349.762,75
0,00
-349.762,75

Financiering
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Prioritair actieplan: AP-05.01: Voorzien in culturele infrastructuur
Actie A-05.01.01: De culturele infrastructuur onderhouden en uitbouwen
Om de culturele bestemming nog beter in te vullen en het gebruik ervan te optimaliseren, vereist het gemeenschapscentrum (GOC
Ter Voncke en Sint-Gummaruskerk) permanent investeringen. Nadat in 2018 geïnvesteerd werd in nieuwe geluidswerende
wanden voor het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, wordt in 2019 het meubilair – meer bepaald de stoelen – onder de loep
genomen. Het aantal beschikbare stoelen is doorheen de jaren kleiner geworden. Vele vertonen slijtagegebreken en blijken steeds
vaker onherstelbaar. Zonder vernieuwing dreigt het aantal beschikbare exemplaren in de nabije toekomst onvoldoende te worden
voor de grotere activiteiten.
In 2011 adviseerde het beheersorgaan om geen afwasmachine in GOC Ter Voncke te plaatsen omwille van het ermee gepaard
gaande verlies aan ruimte en functionaliteit. Er wordt in 2019 opnieuw bekeken en afgewogen of door wijzigingen in de techniek,
wetgeving en/of noodwendigheden plaatsing van dergelijke machine nu wel opportuun is.
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 is de intentie om in een latere fase de collecties van
Heemkring (en Peer Stoet) onder te brengen in een hal op de site Serneels. Hoe en wanneer verdere stappen worden ondernomen
in het project Serneels, zal in de loop van 2019 duidelijk worden, ook in functie van de effectieve vergunbare activiteiten op die
site.
De voorgestelde aanpassings- en nieuwbouwwerken aan de in 2015 aangekochte site Verheyen behelzen een podium-/fuifzaal en
een concessieruimte, alsook verschillende (vergader)lokalen/atelier voor verenigingen.
De vergunning werd intussen goedgekeurd en geactualiseerde (en volledige) kostenraming wordt opgemaakt. Hoe en wanneer
verdere stappen worden ondernomen in deze werken, zal in de loop van 2019 duidelijk worden in functie van de budgettaire- en
praktische mogelijkheden, ook in het licht van de andere grote projecten.
Er worden alleszins voldoende financiële middelen voorzien om intussen verder te werken.
Actie A-05.01.02: Het 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.
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 gelijktijdige renovatie met het kerkschip kon niet worden gerealiseerd.
De goedkeuring van het subsidiedossier wordt momenteel nog afgewacht, maar de nodige gelden om hieraan te starten, worden
voorzien.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: Actie A-05.01.01:
Nadat in 2018 geïnvesteerd werd in nieuwe geluidswerende wanden voor het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, werd in 2019
het meubilair onder de loep genomen. Het aantal beschikbare stoelen was doorheen de jaren kleiner geworden. Vele vertoonden
slijtagegebreken en bleken steeds vaker onherstelbaar. Daarom werden 465 gewone stoelen en 10 stoelen met armleuning (om
tegemoet te komen aan meer hulpbehoevende mensen) aangekocht bij Eurochair (€ 14.907,20).
De parking achter de pastorij in de Vonckstraat werd opgeleverd, wat bijkomende parkeermogelijkheiden biedt voor onze
culturele infrastructuur.
Het pand Markt 21 werd aangekocht, om hierin onder meer atelierverenigingen te gaan huisvesten, en als aansluiting naar de
nooduitgang van de naastgelegen zaal Lux. Door deze aansluiting kan ook beslist worden de capaciteit van de nooduitgang bij
sommige evenementen te vergroten.
Actie A-05.01.02:
Het betreffende subsidiedossier ligt nog steeds ter goedkeuring bij de dienst Ruimte en Erfgoed. We deden een aanvraag om dit
dossier hoogdringend te behandelen, maar die werd afgewezen. Aangezien we nog geen goedkeuring voor de subsidie hebben
gekregen, is het niet opportuun om met dit dossier verder te werken (risico op verlies subsidie).

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Beleidsevaluatie
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

2019
12 / 20

2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
18.612,77
18.612,77

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

333.375,30
0,00
-333.375,30

Financiering

Niet prioritaire Actieplannen voor BD-05: Een ruim vrijetijdsaanbod bieden aan de burger
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

147.192,67
4.068,35
-143.124,32

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

16.387,45
0,00
-16.387,45

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07: Streven naar een beter leefmilieu
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: zie onderliggende acties
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.025.118,38
490.238,49
-534.879,89

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

253.072,33
0,00
-253.072,33

Financiering
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Prioritair actieplan: AP-07.02: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud
Actie A-07.02.01: Streven naar een verlaging van de CO²-impact
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.
We streven ernaar om te komen tot de situatie dat milieubewustzijn in het DNA van onze organisatie ingebakken zit, dat we bij
iedere (ver)bouw of aankoop reeds nagaan hoe dat op de meest duurzame wijze kan gebeuren wat betreft milieuverantwoord
productgebruik en energiebesparing. Het spreekt dan ook voor zich dat heel wat uitgaven die verband houden met deze actie te
vinden zijn onder de andere acties van dit eenjarig meerjarenplan.
Volgende specifieke acties zullen deel uitmaken van het uit te werken beleid in het kader van het toekomstige meerjarenplan:
- 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
- Aankoop van een elektrische dienstwagen
- Vernieuwing van de ramen en het aanbrengen van dakisolatie in gemeenteschool Klim-Op
- Energy-challenge: de school engageert zich om energie te besparen en dit te doen door zowel concrete maatregelen als door dit
te integreren in hun educatieve doelstellingen
• Milieulessen, georganiseerd door IOK
• Milieuproject met het tweede leerjaar rond energie, water en duurzame ontwikkeling: door niet alleen opdrachten uit te voeren
in de klas maar ook opdrachten mee te geven voor thuis wordt de doelstelling ook uitgedragen naar het gezin.
Actie A-07.02.02: Initiatieven ter bevordering van het leefmilieu ondersteunen
De gemeente geeft talrijke subsidies aan particulieren ter bevordering van het milieu o.a. een subsidie voor lijnvormige
elementen, het gebruik van FSC-hout, herbruikbare luiers, … Het is de intentie om in 2019 na te gaan of deze subsidies hun doel
nog bereiken en deze eventueel te vervangen door subsidies die meer aansluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen.
Daarnaast geeft ons bestuur ook structurele subsidies aan organisaties die natuurbeheersing en -bewaring als doelstelling hebben
bv. de subsidie aan verenigingen voor de aankoop van natuurgronden, VOC, Veeweyde, Bosgroep Zuiderkempen, … Ook
organiseert en/of ondersteunt de gemeente diverse milieu-acties bv. zwerfvuilacties, de Week van het Bos, Behaag onze Kempen,
…
In 2019 wil het bestuur ook initiatieven ontwikkelen ter bevordering van het dierenwelzijn. We denken dan in eerste instantie aan
het ontwikkelen van een diervriendelijk beleid voor het inperken van de zwerfkattenpopulatie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: Actie A-07.02.01:
Ondanks dat deze doelstellingen moeilijk haalbaar zijn, wil het bestuur het engagement blijven aangaan en zich blijven inzetten
voor het verlagen van de CO²-uitstoot. Hiervoor heeft de gemeente zich aangesloten bij het streekproject Kempen 2030 en de
vernieuwde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie afgesloten met als streefdoel: 40% CO² besparen tegen 2030 én
inzetten op klimaatadaptatie.
De kapotte armaturen en lampen worden systematisch vervangen door LED-armaturen en lampen. In de school worden de klassen
stap voor stap voorzien van LED-verlichting. Men overweegt ook in de sporthal alle verlichting te vervangen door Led-verlichting.
Hiervoor werd alvast een studie opgemaakt.
De gemeente engageerde zich om binnen een periode van 10 jaar haar openbare verlichting volledig te verLEDden.
Enkele andere voorbeelden van relevante acties in 2019:
- Ecofeest (met o.m. Repair café, geefplein en lokale en duurzame voeding);
- Speelpret op de Met, met promotie van stappen en trappen;
- Samenaankopen van dakisolatie en groendaken via IOK;
- Behaag onze Kempen (streekeigen plantgoed promoten i.k.v. klimaatadaptatie);
- Deelname en bekendmaking energiemeesters;
- Milieueducatie door milieulessen via IOK in alle basisscholen en het milieuproject 2de leerjaar in alle basisscholen;
- Aankoop van een elektrische dienstwagen (Citroën E-Berlingo);
Ook in de gemeenteschool werd ruim ingezet op energie-efficiëntie. Doel is om op school 30% energie te besparen op 3 fronten:
– Gedrag: via educatieve lessen, Mascotte Gie, workshops IOK,…
– Kleine energiebesparende maatregelen met o.m. maandelijkse tips, Dikke truiendag, timers op elektrische boilers,…
– Grotere (infrastructurele) energiebesparende maatregelen: isolatie zolder noordvleugel, vervangen enkel glas (laatste gedeelte
in 2019, verLEDden van de verlichting (gestart in 2019), timers op elektrische boilers, Schoolstraat werd ‘fietsstraat’.
Actie A-07.02.02:
In 2019 is het niet gelukt om de subsidies te evalueren. De subsidies zijn wel besproken op de MINA-raad van maart 2020. De
algemene teneur was de subsidies te behouden, maar aan te passen. Dit zal in de loop van 2020 gebeuren.
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De aankoop van natuurgronden wordt gesubsidieerd, de rest zijn samenwerkingsovereenkomsten.
In 2019 vonden 2 zwerfvuilacties plaats, met respectievelijk 50 en 75 vrijwilligers die hielpen opruimen.
9 klassen namen deel aan de Week van het Bos.
Aan de Behaag onze Kempen actie namen 15 inwoners deel (20 mensen maakten gebruik van het containerpark als ophaalpunt).
Er is in 2019 hard gewerkt aan een nieuw zwerfkattenbeleid. Er is een nieuwe procedure uitgewerkt in samenwerking met de
dierenartsen en het asiel Unco Jerry. Er werd heel wat communicatie gevoerd naar de burgers en hiervoor het nodige
communicatiemateriaal aangemaakt.
Het dierenasiel zal de nog te socialiseren zwerfkatten opvangen en de kittens een thuis geven. In 2019 zijn er 73 katten via het
project opgevangen in het asiel. Hiervan zijn er 60 kittens. Van deze 73 katten, zijn er 2 terug in vrijheid gesteld, 12 overleden (11
kittens en 1 volwassen) en 59 adopties.
Via de gemeente zijn er in totaal 36 katten in 2019 via het zwerfkattenproject behandeld, waarvan 4 ter adoptie werden
aangeboden, 12 katers werden gecastreerd, 17 kattinnen gesteriliseerd, bij één kat werd euthanasie toegepast en 2 katten
werden dood aangetroffen.
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

54.991,48
5.412,00
-49.579,48

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

253.072,33
0,00
-253.072,33

Financiering

Niet prioritaire Actieplannen voor BD-07: Streven naar een beter leefmilieu
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

970.126,90
484.826,49
-485.300,41

Investeringen
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08: De openbare ruimte inrichten
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: zie onderliggende acties
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

96.131,64
0,00
-96.131,64

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

722.471,95
0,00
-722.471,95

Financiering
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Prioritair actieplan: AP-08.01: Weg- en rioleringswerken uitvoeren
Sinds het beheer over de riolering werd overgedragen aan HidroRio (PIDPA), gebeurt de aanleg van wegen meestal in overleg en
zelfs op aangeven van HidroRio. Een kritische noot vanuit het bestuur moet mogelijk zijn en is zelfs essentieel. Voor de werken aan
de rioleringsinfrastructuur ontvangt HidroRio vaak zeer hoge subsidies van de Vlaamse Overheid. Daarnaast wil ons bestuur ook
eigen accenten leggen in het belang van de verkeersveiligheid.
Actie A-08.01.01: Omgeving Zwanenberg aanleggen
Het wegenis- en rioleringsproject aan Zwanenberg is van start gegaan in 2018. HidroRio draagt de kosten voor de rioleringswerken
terwijl de gemeente zal instaan voor de wegenwerken. Een belangrijke doelstelling voor ons bestuur is het verbeteren van de
verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Daartoe zal Zwanenberg omgetoverd worden tot een fietsstraat en zullen ook in de
aanpalende straten een aantal maatregelen genomen worden om het verkeer af te remmen. Anno 2019 zijn reeds de eerste
passende signalisatiemaatregelen in die zin besproken met de aannemer. Zo zal er onderzocht worden of de Albertstraat kan
ingericht worden als ‘schoolstraat’.
Actie A-08.01.02: Weg- en rioleringsinfrastructuur Dekbunders moderniseren
In het dossier van de heraanleg van de Itegemse Steenweg werd als voorwaarde opgelegd dat riolering moest 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 omgevingsvergunning is in aanvraag maar stuit op heel wat bezwaren van de omwonenden. Ons bestuur wil in overleg gaan
met de buurtbewoners en bekijken wat eventueel kan gedaan worden om tegemoet te komen aan hun verzuchtingen, met ook de
specifieke geschiedenis van het dossier indachtig.
Actie A-08.01.03: Ingrijpen op de weginfrastructuur ter bevordering van de Verkeersveiligheid
Het bestuur wil volop inzetten op verkeersveiligheid en denkt in hoofdzaak aan de zwakke weggebruikers. Sommige ingrepen
vragen een beperkte inspanning en staan al meteen in 2019 op het programma. We denken dan vooral aan het passend
aanbrengen van fietssuggestiestroken in de kernstraten waar nuttig en mogelijk en een proef met een LED-aflijning aan de
zebrapaden op drukke kruispunten om deze in het donker beter zichtbaar te maken.
Verder willen we ook werk maken van de aanleg van een gescheiden fietspad (Herentalse Steenweg of Nijlense Steenweg) en het
conflictvrij maken van een aantal gevaarlijke kruispunten (Uilenberg/Itegemse Steenweg/Langstraat en
Molenstraat/Boudewijnlaan). Om de heraanleg van het kruispunt aan de Molenstraat/Boudewijnlaan mogelijk te maken, werd
reeds een eigendom aangekocht in 2018.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: • Afsluiten overeenkomst met Pidpa-Hidrorio i.v.m. modaliteiten aan te stellen ontwerper weg- en
rioleringswerken Heikant-Doornstraat-Boudewijnlaan en Paleerstraat
• Aanstellen ontwerper weg- en rioleringswerken Heikant-Doornstraat-Boudewijnlaan en Paleerstraat
Actie A-08.01.01:
De weg- en rioleringswerken aan Zwanenberg en Bergense Steenweg (tot Cardijnlaan) werden afgerond in mei 2019. Hierbij werd
gekozen voor een breed voetpad aan de kant van de school, de inrichting van een fietsstraat in Zwanenberg (tussen Molenstraat
en Albertstraat), het plaatsen van een OCTOPUS-paal, welbepaalde wegmarkeringen en het plaatsen van geleidehekken aan de
schoolingang.
Actie A-08.01.02:
Enkele bewonersvergaderingen in 2019 hebben geleid tot een definitieve doorbraak in dit dossier. Het ontwerp werd aangepast:
grasbetontegels naast de rijweg, versmalling van de grachten, aanpassing uitvoeringsmodaliteiten pompstation, LED-verlichting.
De omgevingsvergunning werd eveneens bekomen zodat het project in de startblokken staat voor aanbesteding.
Actie A-08.01.03:
Verkeersveiligheid is een zorg van ons allen. Het bestuur heeft daarom reeds in 2019 ruim ingezet op dit item:
• Plaatsing zebrapadreflectoren aan de zebrapaden te Bouwelse Steenweg x Albertstraat, Molenstraat x Cardiijnlaan en
Vonckstraat x Schoetersstraat
• Plaatsing geleidehekken schoolingang Zwanenberg
• Plaatsen biggenruggen Astridlaan ter afscherming van het fietspad
• Invoering doodlopende straat te Schransstraat
• Accentueren kruispunt Pauwelstraat x Langstraat door wegmarkeringen
• Invoering snelheidsbeperking Wiekevorstse Steenweg
• Aanstellen ontwerper voor afbraak woning Molenstraat 148 voor mogelijke heraanleg kruispunt Boudewijnlaan x Herentalse
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Steenweg
• Engagementverklaring Verkeersveilige gemeente
• Deelname campagne Control Cruisers
• Deelname campagne Straatvinken
• Deelname Week van de Mobiliteit
• Aanleg parking Vonckstraat: uitbreiding van parkeerplaatsen binnen het centrum + Plaatsen fietsenstalling + OV (LED verlichting)
2019
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

530.199,50
0,00
-530.199,50

Financiering

Niet prioritaire Actieplannen voor BD-08: De openbare ruimte inrichten
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

96.131,64
0,00
-96.131,64

Investeringen
Uitgaven

192.272,45

Ontvangsten
Saldo

0,00
-192.272,45

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: De sociale cohesie binnen onze samenleving bevorderen
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: zie onderliggende acties
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

96.235,74
132.285,29
36.049,55

Investeringen
Financiering
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Prioritair actieplan: AP-10.02: Buurtgerichte zorg organiseren
Actie A-10.02.01: Een wijkhuis inrichten en exploiteren
In 2018 opende, in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen, het buurthuis ’t Lindehofke. Daarvoor
konden we rekenen op subsidiëring. De bedoeling van dit buurthuis is dat het op termijn wordt gebruikt en uitgebaat door en voor
de buurtbewoners. De ondersteuning van OCMW en Zonnige Kempen blijft maar wordt afgebouwd. Ook hier zullen in de loop van
2019 haalbare en betaalbare trajecten en visies moeten worden vastgelegd.
Daarentegen is het de bedoeling de activiteiten binnen het buurthuis op te bouwen en er een deel van de dienstverlening van het
lokaal bestuur aan te bieden om zo deels tegemoet te komen aan de vereiste van buurtgerichte zorg. Door de vertrouwensband
die op deze manier met de wijkbewoners kan opgebouwd worden, kunnen we ook sneller problemen detecteren en gerichte hulp
aanbieden.
OCMW en Zonnige Kempen dragen momenteel de kosten en de bewoners dragen een klein gedeelte bij doch naar de toekomst
toe is het de bedoeling om de werking van het buurthuis onder te brengen in een vzw. De juridische structuur en de financiering
ervan wordt in 2019 bekeken.
Actie A-10.02.02: De dienstverlening naar de burger brengen
In het nieuwe woonzorgdecreet worden de opdrachten van een lokaal dienstencentrum geactualiseerd. Dit wil zeggen dat ze
meer stroken met de veranderende maatschappelijke context. Om de juiste accenten te leggen binnen onze gemeente
betreffende de organisatie van buurgerichte zorg willen wij vertrekken vanuit een buurtanalyse die sterktes en hiaten van buurten
in kaart brengt. Op basis van deze analyse - die samen met lokale actoren tot stand komt - zal het lokaal dienstencentrum
informatie bieden, noden en problemen in de buurt signaleren, ontspanning en ontmoeting aanbieden, de krachten van de buurt
benutten en versterken, waar nodig een bemiddelende rol opnemen, burenhulp stimuleren en faciliteren en de competenties en
talenten van de gebruikers benutten met het oog op sociale waardering. De focus voor het lokaal dienstencentrum ligt op het
voorkomen van vereenzaming en (de toenemende) zorgafhankelijkheid.
In 2019 willen wij bekijken hoe we deze buurtanalyse kunnen aanpakken om van daaruit de nodige acties op te zetten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
Evaluaties:
Evaluatie 2019: Actie A-10.02.01:
- Oprichting van een vzw was in 2019 nog niet aan de orde:
o Te grote verantwoordelijkheid
o Prioriteit gegeven aan het werken rond samenhorigheid
- Wijkhuis wordt zowel door externen als het lokaalbestuur en ZK gebruikt: ’t Doolhofke, speelbabbels, zwerfvuilactie, sportraad,
bewonersvergadering, …
Actie A-10.02.02:
In 2019 werd binnen Neteland Welzijn en Zorg de oefening gemaakt wat betreft methodiek in het uitvoeren van een omgevingsof buurtanalyse in het kader van buurtgerichte zorg.
Daarnaast heeft Vonk 3 samen met de provincie Antwerpen een ondersteuningspakket ontwikkeld om lokale besturen en
woonzorgorganisaties te ondersteunen in het uitvoeren van deze analyse. In overleg met deze partners werd beslist om samen
met de lokale besturen van Eerstelijnszone Middenkempen de eerste versie van dit ondersteuningspakket uit te testen aan de
hand van een piloottest. Via workshops worden de verschillende stappen van het ondersteuningspakket doorlopen om zo op het
einde een eerste zelf samengesteld rapport te bekomen met aanbevelingen voor concrete acties en beleidsinitiatieven in het
kader van zorgzame buurten.
De eerste workshop startte in januari 2020.
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

13.266,98
96,00
-13.170,98

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Beleidsevaluatie
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

2019
18 / 20

Niet prioritaire Actieplannen voor BD-10: De sociale cohesie binnen onze samenleving
bevorderen
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

82.968,76
132.189,29
49.220,53

Investeringen
Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.04: Bijdragen aan het welzijn binnen onze grenzen en
daarbuiten
Kwalitatieve omschrijving: Als bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat, heeft het lokaal bestuur een belangrijke rol in het
bijdragen aan het welzijn van de burgers.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
1.011,54
1.011,54

Investeringen
Financiering

Prioritair actieplan: AP.04.01: Elke burger een menswaardig leven garanderen
Van bij het ontstaan van de OCMW’s is het de corebusiness van deze instelling om de burgers bij te staan in het verzekeren van
een menswaardig bestaan. Om dit te bekomen wordt er verplicht beroep gedaan op gediplomeerde maatschappelijk werkers.
Hoewel deze taakstelling algemeen is voor ons land, kan elke gemeente zich onderscheiden door de invulling die wordt gegeven.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
1.011,54
1.011,54

Investeringen
Financiering
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Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.herenthout.be/beleid/publicaties/
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J1: Doelstellingenrekening
2019
Journaalnummers: 104986, 26032
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch
Jaarrekening

Meerjarenplan

De toekomst van de gemeente verzekeren
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.074.561,62

1.177.640,00

8.821.512,40

8.481.736,00

7.746.950,78

7.304.096,00

5.100,50

0,00

197,50

0,00

-4.903,00

0,00

547.410,32

547.600,00

46.691,62

46.663,00

-500.718,70

-500.937,00

6.030.503,14

6.235.000,00

Investeren in het welzijn van het personeel
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering

955.706,37

980.638,00

-5.074.796,77

-5.254.362,00

1.187.352,62

1.880.000,00

0,00

0,00

-1.187.352,62

-1.880.000,00

599.417,80

679.262,00

Een menswaardig leven garanderen voor
iedereen
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering

497.770,89

501.000,00

-101.646,91

-178.262,00

0,00

0,00

-4.312,20

0,00

-4.312,20

0,00

147.192,67

178.000,00

Een ruim vrijetijdsaanbod bieden aan de
burger
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering

22.681,12

19.000,00

-124.511,55

-159.000,00

349.762,75

1.400.000,00

0,00

212.000,00

-349.762,75

-1.188.000,00

1.025.118,38

978.500,00

Streven naar een beter leefmilieu
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven

490.238,49

478.500,00

-534.879,89

-500.000,00

253.072,33

345.000,00
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Jaarrekening
Ontvangsten
Saldo
Financiering

Meerjarenplan
0,00

92.500,00

-253.072,33

-252.500,00

96.131,64

160.000,00

De openbare ruimte inrichten
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering

0,00

0,00

-96.131,64

-160.000,00

722.471,95

1.335.000,00

0,00

0,00

-722.471,95

-1.335.000,00

De sociale cohesie binnen onze samenleving
bevorderen
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Financiering

96.235,74

99.000,00

132.285,29

119.500,00

36.049,55

20.500,00

Bijdragen aan het welzijn binnen onze grenzen
en daarbuiten
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Financiering

0,00

0,00

1.011,54

0,00

1.011,54

0,00

3.670.386,11

3.915.329,00

3.464.186,81

3.521.300,00

-206.199,30

-394.029,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering

89.178,37

413.000,00

414.568,80

1.000.000,00

325.390,43

587.000,00

12.739.547,10

13.422.731,00

14.385.392,91

14.101.674,00

1.645.845,81

678.943,00

2.606.938,52

5.373.000,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Financiering

Totalen
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

410.454,10

1.304.500,00

-2.196.484,42

-4.068.500,00

547.410,32

547.600,00

46.691,62

46.663,00

-500.718,70

-500.937,00
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J2: Staat van het financieel evenwicht
2019
Journaalnummers: 104986, 26032
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo

Jaarrekening

Meerjarenplan

1.645.845,81

678.943,00

14.385.392,91

14.101.674,00

12.739.547,10

13.422.731,00

-2.196.484,42

-4.068.500,00

410.454,10

1.304.500,00

2.606.938,52

5.373.000,00

-550.638,61

-3.389.557,00

-500.718,70

-500.937,00

46.691,62

46.663,00

547.410,32

547.600,00

V. Budgettair resultaat van het boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

-1.051.357,31

-3.890.494,00

6.043.498,22

6.043.498,22

4.992.140,91

2.153.004,22

VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat

2.016,09

2.016,09

4.990.124,82

2.150.988,13

a. Ontvangsten
b. Uitgaven

II. Investeringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven

III. Saldo exploitatie en investeringen
IV. Financieringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven

Autofinancieringsmarge
I. Exploitatiesaldo
II. Netto periodieke aflossingen
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
b. Periodieke terugvordering leningen

III. Autofinancieringsmarge

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge
I. Autofinancieringsmarge
II. Correctie op de periodieke aflossingen
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Geconsolideerd financieel evenwicht

Jaarrekening

Meerjarenplan

1.645.845,81

678.943,00

500.718,70

500.937,00

547.410,32

547.600,00

46.691,62

46.663,00

1.145.127,11

178.006,00

Jaarrekening

Meerjarenplan

1.145.127,11

178.006,00

185.475,22

547.600,00

547.410,32

547.600,00

361.935,10

1.330.602,33

Jaarrekening

725.606,00

Meerjarenplan

I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW

Totaal beschikbaar budgettair resultaat
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW

Totale Autofinancieringsmarge
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

4.990.124,82

2.150.988,13

4.990.124,82

2.150.988,13

1.145.127,11

178.006,00

1.145.127,11

178.006,00

1.330.602,33

725.606,00

1.330.602,33

725.606,00
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J3: Realisatie van de kredieten
2019
Journaalnummers: 104986, 26032
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Jaarrekening
Uitgaven

Eind kredieten

Ontvangsten

Uitgaven

Initiële kredieten

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

- Gemeente
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Leningen en leasings
Toegestane leningen en betalingsuitstel

9.163.900,23

11.903.770,90

9.581.731,00

11.629.896,00

1.499.564,19

414.766,30

4.063.000,00

1.304.500,00

547.410,32

46.691,62

547.600,00

46.663,00

547.410,32

0,00

547.600,00

0,00

0,00

46.691,62

0,00

46.663,00

3.575.646,87

2.481.622,01

3.841.000,00

2.471.778,00

1.107.374,33

-4.312,20

1.310.000,00

0,00

0,00

0,00

- OCMW
Exploitatie
Investeringen
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J4: Balans
2019
Journaalnummers: 104986
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch
2019

2018

ACTIVA

43.101.734,37

45.657.086,18

I. Vlottende activa

7.694.716,03

8.583.711,08

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

5.608.467,72

6.429.502,14

B. Vorderingen op korte termijn

2.086.248,31

2.154.208,94

1. Vorderingen uit ruiltransacties

698.454,58

468.389,54

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

1.387.793,73

1.685.819,40

35.407.018,34

37.073.375,10

2.926.074,92

2.972.766,54

2.926.074,92

2.972.766,54

4.401.013,50

4.401.013,50

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

4.343.634,99

4.343.634,99

3. OCMW-verenigingen

7.519,32

7.519,32

4. Andere financiële vaste activa

49.859,19

49.859,19

28.000.440,61

29.591.422,15

II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
B. Financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen

26.822.808,44

25.341.049,98

a. Terreinen en gebouwen

16.948.464,24

15.728.204,81

b. Wegen en andere infrastructuur

7.658.033,66

7.414.376,64

c. Installaties, machines en uitrusting

330.874,91

340.704,07

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

369.781,35

342.110,18

f. Erfgoed

1.515.654,28

1.515.654,28

1.177.632,17

4.250.372,17

1.177.632,17

4.250.372,17

79.489,31

108.172,91

3. Andere materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
D. Immateriële vaste activa
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2019

2018

PASSIVA

43.101.734,37

45.657.086,18

I. Schulden

9.947.313,39

10.295.539,10

3.826.213,65

3.505.653,32

2.316.404,35

2.698.798,80

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

383.618,37

380.470,90

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties

1.932.785,98

2.318.327,90

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

789.908,90

259.444,20

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

719.900,40

547.410,32

6.121.099,74

6.789.885,78

6.121.099,74

6.717.138,93

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

2.864.221,67

2.740.360,46

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

2.864.221,67

2.740.360,46

b. Financiële schulden

3.256.878,07

3.976.778,47

0,00

72.746,85

33.154.420,98

35.361.547,08

A. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties

B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen

3.832.291,11

B. Gecumuleerd overschot of tekort

4.649.650,55

C. Herwaarderingsreserves

707.385,89

D. Overig nettoactief

23.965.093,43

35.361.547,08
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J5: Staat van opbrengsten en kosten
2019
Journaalnummers: 104986
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch
2019

I. Kosten
A. Operationele kosten

2018

14.002.782,46

15.072.293,87

13.747.407,81

14.756.591,27

1. Goederen en diensten

2.963.368,70

2.908.293,21

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

7.726.252,50

7.144.784,25

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

1.263.235,36

1.292.663,79

4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.

419.410,72

395.710,84

5. Toegestane werkingssubsidies

1.206.009,99

2.536.591,52

6. Toegestane investeringssubsidies

0,00

300.000,00

8. Andere operationele kosten

169.130,54

178.547,66

255.374,65

315.702,60

14.960.747,91

15.999.453,37

14.363.694,19

15.311.252,16

1. Opbrengsten uit de werking

1.313.907,20

1.216.945,12

2. Fiscale opbrengsten en boetes

6.012.560,62

5.646.631,28

3. Werkingssubsidies

B. Financiële kosten

II. Opbrengsten
A. Operationele opbrengsten

6.284.969,75

7.459.460,04

a. Algemene werkingssubsidies

3.021.055,76

4.306.096,36

b. Specifieke werkingssubsidies

3.263.913,99

3.153.363,68

4. Recuperatie individuele hulpverlening

123.857,38

61.433,05

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

414.568,80

699.603,51

6. Andere operationele opbrengsten

213.830,44

227.179,16

597.053,72

688.201,21

B. Financiële opbrengsten

III. Overschot of tekort van het boekjaar

957.965,45

927.159,50

A. Operationeel overschot of tekort

616.286,38

554.660,89

B. Financieel overschot of tekort

341.679,07

372.498,61

957.965,45

927.159,50

957.965,45

927.159,50

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2019
Journaalnummers: 104986
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

2019
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

99.688,33
8.983.035,79
8.883.347,46

197,50
0,00
-197,50

547.410,32
0,00
-547.410,32

Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering

3.427.229,03
289.771,72
-3.137.457,31

29.224,06
0,00
-29.224,06

Mens
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering

5.617.203,79
4.118.906,01
-1.498.297,78

1.794.553,83
0,00
-1.794.553,83
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2019
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
21.427,93
21.427,93

Ruimte
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.697.520,10
627.132,35
-2.070.387,75

782.963,13
414.766,30
-368.196,83

0,00
25.263,69
25.263,69

Sociale dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Financiering

897.905,85
366.547,04
-531.358,81

0,00
-4.312,20
-4.312,20
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2019
Journaalnummers: 104986, 26032
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

I. Exploitatie-uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
a. Politiek personeel
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
f. Andere personeelskosten
g. Pensioenen
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
- aan financiële instellingen
- aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven

II. Exploitatieontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen en boetes

Jaarrekening

Meerjarenplan

12.484.172,45

13.083.531,00

2.963.368,70

3.187.240,00

7.726.252,50

8.003.200,00

250.943,59

260.000,00

2.412.233,85

2.576.000,00

2.765.484,57

2.816.000,00

33.495,82

36.000,00

1.949.678,80

2.000.000,00

205.018,29

218.200,00

109.397,58

97.000,00

419.410,72

486.500,00

1.206.009,99

1.230.741,00

734.939,28

734.940,00

309.389,00

309.389,00

27.212,13

27.212,00

134.469,58

159.200,00

169.130,54

175.850,00

255.374,65

339.200,00

70.644,83

71.000,00

67.803,47

68.000,00

2.841,36

3.000,00

184.729,82

268.200,00

Jaarrekening

Meerjarenplan

13.949.125,39

13.586.214,00

1.313.907,20

1.286.400,00

6.012.560,62

5.655.831,00

5.515.038,58

5.183.631,00

2.469.016,19

2.446.978,00

2.899.472,93

2.587.469,00

146.549,46

149.184,00

497.522,04

472.200,00
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II. Exploitatieontvangsten
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
- Gemeentefonds
- Andere algemene werkingssubsidies
- van de Vlaamse overheid
b. Specifieke werkingssubsidies
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

Jaarrekening

6.296.171,00

3.021.055,76

2.906.771,00

2.116.752,00

2.167.306,00

904.303,76

739.465,00

904.303,76

739.465,00

3.263.913,99

3.389.400,00

523.290,15

451.000,00

2.574.518,96

2.828.400,00

1.000,00

0,00

165.104,88

110.000,00

123.857,38

97.000,00

213.830,44

250.812,00

436.267,52

515.460,00

Jaarrekening
III. Exploitatiesaldo

I. Investeringsuitgaven
A. Investeringen in financiële vaste activa
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

B. Investeringen in materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen
e. Erfgoed

C. Investeringen in immateriële vaste activa

II. Investeringsontvangsten
A. Verkoop van financiële vaste activa
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

B. Verkoop van materiële vaste activa
2. Andere materiële vaste activa
a. Onroerende goederen

D. Investeringssubsidies en -schenkingen
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid

Meerjarenplan

1.645.845,81

Jaarrekening

678.943,00

Meerjarenplan

197,50

0,00

197,50

0,00

2.606.741,02

5.258.000,00

2.606.741,02

5.258.000,00

1.715.118,06

2.890.000,00

722.471,95

1.375.000,00

169.151,01

693.000,00

0,00

300.000,00

0,00

115.000,00

Jaarrekening

Meerjarenplan

197,50

0,00

197,50

0,00

414.568,80

1.000.000,00

414.568,80

1.000.000,00

414.568,80

1.000.000,00

-4.312,20

304.500,00

-4.312,20

0,00

0,00

304.500,00

Jaarrekening
III. Investeringssaldo

Meerjarenplan

6.284.969,75

Meerjarenplan

-2.196.484,42

-4.068.500,00
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Jaarrekening
Saldo exploitatie en investeringen

I. Financieringsuitgaven
A. Vereffening van financiële schulden
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings

II. Financieringsontvangsten
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel
1. Terugvordering van toegestane leningen
a. Periodieke terugvorderingen

Jaarrekening

Meerjarenplan
547.600,00

547.410,32

547.600,00

Jaarrekening

Meerjarenplan

46.691,62

46.663,00

46.691,62

46.663,00

46.691,62

46.663,00

Meerjarenplan

-500.718,70

Jaarrekening
Budgettair resultaat van het boekjaar

-3.389.557,00

547.410,32

Jaarrekening
III. Financieringssaldo

Meerjarenplan

-550.638,61

-500.937,00

Meerjarenplan

-1.051.357,31

-3.890.494,00
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T3: Investeringsproject
2019
Journaalnummers: 104986
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

IP-01.01: Een voorzichtig financieel beleid voeren
AP-01.01: Een voorzichtig financieel beleid voeren
Reeds gerealiseerd
Voor MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa

In MJP
0,00
0,00

5.100,50
197,50

0,00

4.903,00

0,00

4.903,00
4.903,00

0,00
0,00

197,50
197,50

197,50

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

B. Investeringen in materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa

197,50

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

IP-02.02: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen
AP-02.02: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen
Reeds gerealiseerd
Voor MJP
I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

In MJP
0,00
0,00

1.120.849,46
1.120.849,46

0,00

1.120.849,46
1.109.481,19
11.368,27

IP-02.03: De nodige werkingsmiddelen voorzien
AP-02.03: De nodige werkingsmiddelen voorzien
Reeds gerealiseerd
Voor MJP
I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
c. Roerende goederen

In MJP
0,00
0,00

66.503,16
66.503,16

0,00

66.503,16
66.503,16
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IP-04.01: De kerntaken van het OCMW vervullen
AP-04.01: De kerntaken van het OCMW vervullen
Reeds gerealiseerd
Voor MJP

In MJP
0,00

II. ONTVANGSTEN
D. Investeringssubsidies en -schenkingen

-4.312,20
-4.312,20

IP-05.01: Voorzien in culturele infrastructuur
AP-05.01: Voorzien in culturele infrastructuur
Reeds gerealiseerd
Voor MJP
I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
c. Roerende goederen

In MJP
0,00
0,00

333.375,30
333.375,30

0,00

333.375,30
318.468,10
14.907,20

IP-07.02: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud
AP-07.02: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud
Reeds gerealiseerd
Voor MJP
I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

In MJP
0,00
0,00

253.072,33
253.072,33

0,00

253.072,33
253.072,33

IP-08.01: Weg- en rioleringswerken uitvoeren
AP-08.01: Weg- en rioleringswerken uitvoeren
Reeds gerealiseerd
Voor MJP
I. UITGAVEN
B. Investeringen in materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
b. Wegen en andere infrastructuur

In MJP
0,00
0,00

530.199,50
530.199,50

0,00

530.199,50
530.199,50
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2019
Journaalnummers: 104986
Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Financiële schulden op 31 december
B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen
2. Aflossingen

Totaal financiële schulden

2019
-547.410,32
-547.410,32

-547.410,32
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Schema T5: De toelichting bij de balans
Gemeente Herenthout
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Ondernemingsnr.: 0207.502.004

Filters
Boekjaar: 2019
Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

B. Financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Andere materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa

Boekwaarde
op 1/1

Aankopen

Verkopen

€ 4.401.013,50
€ 0,00
€ 4.343.634,99

€ 197,50
€ 0,00
€ 197,50

€ 197,50
€ 0,00
€ 197,50

€ 7.519,32
€ 49.859,19
€ 29.591.422,15
€ 25.341.049,98
€ 15.728.204,81
€ 7.414.376,64
€ 340.704,07
€ 342.110,18
€ 0,00
€ 1.515.654,28
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.250.372,17
€ 4.250.372,17
€ 0,00
€ 108.172,91

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.473.943,16
€ 2.473.943,16
€ 1.582.320,20
€ 722.471,95
€ 55.466,88
€ 113.684,13
€ 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
€ 414.568,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 414.568,80
€ 414.568,80
€ 0,00
€ 0,00

20/05/2020 14:19

Overboeking Herwaardering Afschrijving en
waardeverminderingen
€ 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
€ 547.366,66
€ 132.797,86
€ 132.797,86
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 414.568,80 € -3.072.740,00
€ 414.568,80 € -3.072.740,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.124.982,56
€ 1.124.982,56
€ 494.858,63
€ 478.814,93
€ 65.296,04
€ 86.012,96
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28.683,60

Andere
mutaties

Boekwaarde
op 31/12

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 4.401.013,50
€ 0,00
€ 4.343.634,99

€ 0,00
€ 7.519,32
€ 0,00
€ 49.859,19
€ 0,00 € 28.000.440,61
€ 0,00 € 26.822.808,44
€ 0,00 € 16.948.464,24
€ 0,00 € 7.658.033,66
€ 0,00
€ 330.874,91
€ 0,00
€ 369.781,35
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 € 1.515.654,28
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 € 1.177.632,17
€ 0,00 € 1.177.632,17
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 79.489,31
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Schema T5: De toelichting bij de balans

2019

2. De mutatiestaat van het nettoactief
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen

Boekwaarde
op 1/1
€ 2.669.349,15
€ 1.328.040,36
€ 3.997.389,51
Boekwaarde
op 1/1

Gemeente
OCMW
Totaal
B. Gecumuleerd overschot of tekort

Gemeente
OCMW
Totaal
C. Herwaarderingsreserves

€ 2.525.408,63
€ 1.166.276,47
€ 3.691.685,10
Boekwaarde
op 1/1
€ 3.072.740,00
€ 707.385,89
€ 3.780.125,89
Boekwaarde
op 1/1
€ 22.359.548,58
€ 1.605.544,85
€ 23.965.093,43
Boekwaarde
op 1/1
€ 30.627.046,36
€ 4.807.247,57
€ 35.434.293,93

Gemeente
OCMW
Totaal
D. Overig nettoactief
Gemeente
OCMW
Totaal
Totaal nettoactief
Gemeente
OCMW
Totaal

20/05/2020 14:19

Toevoeging

Verrekening

€ 0,00
€ -4.312,20
€ -4.312,20
Overschot of
tekort van het
boekjaar
€ 2.133.522,27
€ -1.206.891,66
€ 926.630,61
Toevoeging

€ 132.820,50
€ 27.965,70
€ 160.786,20
Tussenkomst
gemeente aan
OCMW
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Terugneming

Andere
mutaties
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Andere
mutaties

Boekwaarde
op 31/12
€ 2.536.528,65
€ 1.295.762,46
€ 3.832.291,11
Boekwaarde
op 31/12

€ 0,00 € 4.658.930,90
€ 0,00
€ -40.615,19
€ 0,00 € 4.618.315,71
Andere
Boekwaarde
mutaties
op 31/12
€ 0,00 € -3.072.740,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 707.385,89
€ 0,00 € -3.072.740,00
€ 0,00
€ 707.385,89
Wijziging
Andere
Boekwaarde
kapitaal
mutaties
op 31/12
€ 0,00
€ 0,00 € 22.359.548,58
€ 0,00
€ 0,00 € 1.605.544,85
€ 0,00
€ 0,00 € 23.965.093,43
Mutatie
Boekwaarde
op 31/12
€ -1.056.370,81 € 29.570.675,55
€ -1.223.502,14 € 3.583.745,43
€ -2.279.872,95 € 33.154.420,98
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FINANCIËLE RISICO’S
Jaarrekening 2019
Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

In 2019 is er een dading afgesloten met Progips over de concessie van het gemeentelijk
ontmoetingscentrum maar de uitvoering hiervan verloopt zeer moeilijk. Er is een grote
betalingsachterstand en het risico bestaat dat we een deel van de vorderingen niet zullen
kunnen recupereren.

DOCUMENTATIE
Jaarrekening 2019
Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

De documentatie is beschikbaar voor de raadsleden via het notulenbeheer.
Eens het meerjarenplan is goedgekeurd, zal de documentatie beschikbaar gesteld worden op
de website.
Link: https://www.herenthout.be/beleid/publicaties/

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van
de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan
uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere
identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het
bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent
en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

De waarderingsregels zijn in 2019 niet gewijzigd.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE
Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De
gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het
dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.
Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans
opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein
materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de
aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te
nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van
het exploitatieresultaat.
In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van
minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering te
beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.
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AANSCHAFFINGSWAARDE
Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen
aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de
gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook
worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.
Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende
kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse
productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de
schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de
inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het
afschrijvingsbedrag

wordt

per

financieel

boekjaar

bepaald

door

het

verschil

tussen

de

boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in
jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur
van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de
diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.
Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om
rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de
afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet
voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een
schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een
beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet
behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar
lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN
Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te
brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en
overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie
waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte
gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.
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AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De
aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de
aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat
de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen
bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de
evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de
producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. (momenteel niet van toepassing)

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid
bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze
debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de
ouderdom van de vordering, zijnde :
Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :

10%

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :

40%

Ouder dan 5 jaar

100%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op
de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze
tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering
tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan
de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

Pag.3

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de
marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze
gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van
goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.
Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA
Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun
aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding
voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen,
stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de
omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de
ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde
geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.
Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële
vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door
de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen
worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die
in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel
of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn
de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de
organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden
aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere
productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze
activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten
verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden
aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het
functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter
financiering van andere investeringen.
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Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed
zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden.
Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa
een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1.
Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk
doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt
dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van
waardeverminderingen.
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het
bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden
vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de
looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk
recht betrekking heeft, korter is.
De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van
leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor
het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de
wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.
De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het
gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling
van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de
afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het
geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de
aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke
activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen
bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief
afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn
van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is
dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor
het bestuur van die vaste activa.
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VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN
Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze
vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze
debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden
welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN
De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF
De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen
(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste
activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt
afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.
De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op
balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor
‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel
boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten
voor het bestuur.
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BIJZONDERE BEPALINGE N BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding).
De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar
uiteraard wel op gebaseerd.
Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de
toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen
werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische)
aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage,
waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van
de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.
Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden
werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende
investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt
ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder
het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.
Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de
terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag
niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.
De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF
De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het
corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de
afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.
De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.
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AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

AFSCHRIJVINGSTERMIJN

Terreinen
Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van

-

wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.
De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding,
omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’.
Gebouwen

15 jr

33 jr

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de

15jr

exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.
Wegen
Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen

30 jr

(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).
Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer
straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen.
Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de
exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.

Waterlopen en waterbekkens

10 jr

15 jr

50 jr

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden
opgenomen
afgeschreven.

in

de

exploitatie,

worden

over

een

kortere

termijn

15 jr
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Overige onroerende infrastructuur
Onder

overige

onroerende

infrastructuur

worden

onder

meer

het

rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken
opgenomen:
50 jr

rioleringsnet en kunstbouwwerken

30 jr

openbare verlichting en nutsleidingen
Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden
opgenomen

in

de

exploitatie,

worden

over

een

kortere

termijn

15 jr

afgeschreven.
Installaties, machines en uitrusting
Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen

10 jr

werkmateriaal (grasmachines, hakselaars, reanimatietoestellen, uitrusting
van RVT’s ,…
Meubilair
Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,

10 jr

bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn
Kantooruitrusting en informaticamaterieel
Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,

5 jr

kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, …
Onder informaticamaterieel worden grotere investeringen zoals servers e.d.
opgenomen.
Informaticamateriaal

zoals

computers,

computerschermen,

5 jr

beamers,

laptops, wordt rechtstreeks in exploitatiekosten geboekt.
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Rollend materiaal
Rollend

materiaal

bevat

onder

meer

fietsen,

vrachtwagens,

brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren:
(brom)fietsen, auto's en bestelwagens

5 jr

Vrachtwagens en speciale voertuigen

10 jr

Kunstwerken (geen erfgoed)

-

Erfgoed

-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

AFSCHRIJVINGSTERMIJN

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5 jr

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke

5 jr

rechten
Goodwill

5 jr

Plannen en studies

5 jr
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Niet in balans opgenomen rechten en
verplichtingen (klasse 0)
Jaarrekening 2019
Gemeente en OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Waarnemend Algemeen directeur: Stijn Schroven
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Het gemeentebestuur van Herenthout heeft zich borg gesteld, voor de lening aangegaan bij
Belfius door de kerkfabriek Sint Pieter en Pauwel, ten bedrage van 30.400 euro.
Ook de borgstelling door de gemeente voor IKA (gemeenteraadsbeslissing van 28/06/2010),
voor een waarde van €29.955,05 op 31/12/2019, werd geregistreerd in klasse 0.
Ook de onbeschikbare gelden voor de gemeente zijn opgenomen in klasse 0:
-) huurwaarborg Molenstraat 36:

2.016,09 euro

Bij het OCMW zijn er geen borgstellingen of onbeschikbare gelden.

Verklaring materiële verschillen tussen
gerealiseerde en geraamde
ontvangsten en uitgaven
Jaarrekening 2019
Gemeente en OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Gemeente exploitatie

uitgaven
ontvangsten
saldo

rekening
budget
9.163.900,23 9.581.731,00
11.903.770,90 11.629.896,00
2.739.870,67 2.048.165,00

Verklaringen uitgaven:
nutsvoorzieningen
personeelskosten onderwijs
personeelskosten gemeente

externe dienstverlening
kosten afvalverwerking
informatica
onderhoud gebouwen en terreinen
onderhoud en herstellingen
schilderen wegmarkeringen
benodigdheden en werken wegen ed
kosten school
verzekeringen
kerstverlichting
werkkledij
vestigingspremie
subsidies aan particulieren
werkingskosten
intergemeentelijke samenwerking
vergoedingen externen
aankopen loketverkoop
Verklaringen ontvangsten:
Aanvullende personenbelasting
opc. onroerende voorheffing
gemeentefonds
diftar belasting
personeelskosten onderwijs
subsidies onderwijs
doorrekening handhavingsambtenaar
erfpacht OCMW (huis Driane)
compensatie OOV
loketverkopen
gemeentelijke cadeaubon
subsidies hogere overheden
belasting begraafplaats
inschrijvingsgelden academie
bijdragen ouders gemeenteschool
verhuur zalen
stedenbouwkundige handelingen

verschil
-417.830,77
273.874,90
691.705,67

-81.732,18 zowel gas als elektriciteit beduidend
goedkoper dan gebudgetteerd
-50.321,20
-160.346,28 geen aanwerving handhavingsambtenaar
ontbrekende en laattijdige vervangingen
(vnl. wegens gebrek aan geschikte kandidaten)
-48.075,76 dienstverleningsconcept verschoven naar 2020
52.013,88
12.577,99 vooral stijging in jaarlijkse licentiekosten
1.063,36
-26.417,29
-33.993,28 uitgesteld naar voorjaar 2020
-2.641,20
-14.040,49 vnl minder schoolbenodigdheden aangekocht
-3.341,37
-12.005,25
-5.095,83
-15.000,00
-4.357,40 o.a. geen aanvragen hemelwater, lijnvormige elem.
-12.510,32 kantoorbenodigdheden, drukwerken, abonnementen, …
-7.000,00
-3.478,09 juryleden, erelonen, auteursrechten, …
-2.779,71

312.003,93
22.038,19
74.214,84
10.787,10
-50.321,20
-9.815,70
-34.000,00
-86.700,00 geen verrichtingen tussen gemeente en OCMW
7.655,82
3.840,31
4.188,00
12.522,80 VIA middelen, Hermesfonds, digitale omgevingsvergunning, …
4.900,00 verschillende ontgravingen
13.907,00
-9.359,95
-5.338,14
2.783,00

OCMW exploitatie

uitgaven
ontvangsten
saldo

rekening
budget
3.575.646,87 3.841.000,00
2.481.622,01 2.471.778,00
-1.094.024,86 -1.369.222,00

verschil
-265.353,13
9.844,01
275.197,14

Verklaringen uitgaven:
personeelskosten
nutsvoorzieningen
verzekeringen
onderhoud gebouwen
onderhoud en herstellingen
informatica licenties en aankopen
werkingskosten
uitgaven kinderopvang
bijdragen ISOM/WZK
externe diensten
leefloon
andere financiële steun
voorschotten
vluchtelingen
uitgaven LOI
tussenkomsten rusthuisdossiers
erfpacht OCMW (huis Driane)

-66.280,02
2.821,00
-1.482,39
6.774,09
-1.606,49
6.350,58
-4.543,34
-7.454,41
-55.015,14
8.490,78
-20.986,49
3.813,31
-25.000,00
-19.629,72
-22.502,38
17.186,08
-86.700,00

Verklaringen ontvangsten:
inkomsten dienstencentrum
subsidies kinderopvang
bijdragen ouders kinderopvang
bijdragen poetsdienst
verhuur assistentiewoningen
minder mobielen vervoer
subsidies gezinszorg
subsidies leefloon en financiële steun
recup leefloon en financiële steun
subsidies art.60
subsidies LOI
recup voorschotten
recup verblijfskosten rusthuis
vereffening PWA
sociale maribel

10.868,35
40.898,89 hogere subsidies vroegere weerwerkgesco's
-6.151,08
15.796,25
4.529,70
-2.410,28
53.316,18
-59.932,52
25.764,11
-9.750,03
-45.878,00
-25.000,00
23.772,88
6.234,10
-22.434,24 teruggave na controle 2017

kantoorbenodigdheden, drukwerken, abonnementen, …
teruggave bijdrages GZ 2017 en 2018
arbeidsgeneeskundige dienst, psychologe CGG, …

geen verrichtingen tussen gemeente en OCMW

INVESTERINGEN
Wat de investeringen betreft zijn de materiële verschillen al meegenomen in:
•
•

het meerjarenplan 2020-2025 (via de verantwoording van de aanpassing van het
budgettair resultaat)
de overdracht van de niet aangewende investeringskredieten

Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en
ontvangsten met een buitengewone invloed
op het budgettair resultaat
Jaarrekening 2019
Gemeente en OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

De ontvangsten van de aanvullende personenbelasting waren in 2019 ruim 300.000 euro hoger
dan initieel gebudgetteerd en hadden daardoor een buitengewone invloed op het budgettair
resultaat.
Hier werd wel al rekening mee gehouden bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Overzicht van de overgedragen kredieten voor
investeringen en financiering
Jaarrekening 2019
Gemeente en OCMW Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Tijdens het college van burgemeester en schepenen voor de gemeente en tijdens het vast bureau
voor het OCMW van 17/02/2020 werd beslist volgende niet aangewende kredieten over te
dragen van 2019 naar 2020:

gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
OCMW
OCMW

gemeente

uitgaven
vrachtwagen en bestelwagens technische dienst
werkingsmiddelen technische dienst
omgevingsaanleg 't kapelleke
investeringen gemeentelijk ontmoetingscentrum
investeringen sporthal
aankoop muziekinstrumenten academie
aanpassings-/ onderhoudswerken huis Driane
afwerkingskosten gebouw kinderopvang
Totaal uitgaven
ontvangsten
investeringssubsidie schrijnwerk- en dakrenovatie
klimop
Totaal ontvangsten

€ 125.000,00
€ 50.000,00
€ 215.000,00
€ 35.000,00
€ 45.000,00
€ 5.000,00
€ 60.000,00
€ 40.000,00
€ 575.000,00

€ 92.500,00
€ 92.500,00

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
Periode: 2019
Gemeente en OCMW Herenthout (0207.502.004)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
tĂĂƌŶĞŵĞŶĚĂlgemeen directeur: Stijn Schroven
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: BD-01: De toekomst van de gemeente verzekeren
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-01.01: Een voorzichtig financieel beleid voeren
Steeds meer gemeenten komen in financieel nauwe schoentjes te zitten. Hiervoor kunnen diverse redenen aangehaald
worden:
• er wordt steeds meer en betere dienstverlening van de gemeenten gevraagd
• er worden bevoegdheden van hogerhand doorgeschoven naar de lagere besturen
• de regelgeving wordt steeds complexer, waardoor steeds meer en hoger geschoold personeel dient aangeworven te
worden
• de kosten stijgen zoals bv. het aantal leefloongerechtigden bij het OCMW
• de inkomsten dalen o.m. als gevolg van het wegvallen of sterk verminderen van dividenden, het beknibbelen door de
hogere overheden op subsidies, de taxshift die voor de gemeenten een bijkomende vermindering van inkomsten uit de
personenbelasting meebrengt, …
Het is dus van essentieel belang om bij het uittekenen van een beleid rekening te houden met de financiële draagkracht
van de gemeente. De inzet en focus daarvoor liggen vooral bij het op te stellen meerjarenplan 2020-2025. Het
voorliggend plan is slechts de noodzakelijke overbrugging daartoe. Er is bewust gekozen om dit eenjarig meerjarenplan
zeer beperkt te houden en in samenspraak met de diensten vooral in te zetten op een financiële en praktische
screening van de gekende en/of te plannen grote projecten, des te meer ook in functie van een realiseerbaar
organogram.
Actie A-01.01.01: Bewaken van de gemeentelijke schuld
Bij het aangaan van schulden moet steeds nagegaan worden of de afbetaling ervan past binnen de te verwachten
inkomsten en dit op lange termijn. In 2019 zal grondig onderzoek verricht worden naar de uiteindelijke totale kostprijs
van de grote projecten die op tafel liggen. Grote investeringen in deze projecten zullen in 2019 nog niet of slechts
beperkt gebeuren. In afwachting van het definitieve meerjarenplan zal dit in volle transparantie gebeuren ten aanzien
van de gemeenteraad. De afschaffing van het begrip ‘bestemde gelden’ in de gewijzigde BBC-regelgeving maakt dat het
miljoen euro dat in het verleden opzij werd gezet voor pensioenuitgaven mee in de exploitatie kan opgenomen worden
(de hogere pensioenuitgaven zullen in de toekomst mee in de exploitatie-uitgaven moeten opgenomen worden). Beide
premissen maken dat in 2019 geen nieuwe leningen dienen aangegaan te worden.
Actie A-01.01.02: Zorgen voor de nodige inkomsten via belasting- en retributiereglementen en concessies
De lopende belasting- en retributiereglementen zijn geldig tot 31 december 2019. Dat betekent dat administratie en
bestuur dit jaar werk moeten maken van een herziening van al deze reglementen. Het is de intentie om deze
reglementen kritisch te bekijken: voldoen de reglementen nog aan de praktische noden, staat de administratieve last
wel in verhouding tot de inkomsten, kan de administratie rond de reglementen efficiënter gemaakt worden? Al deze
vragen zouden moeten resulteren in functionele belasting- en retributiereglementen die zorgen voor zekere en
standvastige inkomsten voor de komende jaren die met zo weinig mogelijk administratieve last kunnen geïnd worden.
Andere inkomsten komen uit het Gemeentefonds, concessies, dividenden van intergemeentelijke verenigingen, …
Actie A-01.01.03: Beperken van de werkingskosten
Het beperken van de werkingskosten van het bestuur is een dagdagelijkse taak. Dit doen we o.m. door samenaankopen
zoals kantoormaterialen, brandstoffen, post, poetsproducten, … door gemeente en OCMW, de Neteland-gemeenten,
binnen IOK, door aan te sluiten bij raamcontracten van de Vlaamse Overheid of gebruik te maken van de
dienstverlening van TMVS. Door het schaalvoordeel van deze samenaankopen kunnen we belangrijke besparingen op
noodzakelijke producten realiseren. Het personeel wordt gesensibiliseerd voor het beperken van de kosten o.a. door te
letten op energieverbruik of het beperken van prints en kopieën.
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Evaluatie:
Actie A-01.01.01:
In 2019 werden zoals gepland geen nieuwe leningen opgenomen en werd de uitstaande schuld verder afgebouwd via de jaarlijkse
kapitaalsaflossingen.
Actie A-01.01.02:
De bestaande belastingsreglementen werden in 2019 ingekohierd.
Alle belasting- en retributiereglmenten werden in 2019 geëvalueerd en de nieuwe reglementen voor 2020-2025 werden
goedgekeurd in de raad van december 2019.
Actie A-01.01.03:
Aandacht voor kost efficiëntie is een dagdagelijks begrip. Bij quasi elke aankoop wordt nut en kost in vraag gesteld. Waar mogelijk
stappen we in in raamcontracten (zoals het ICT contract van de stad Brugge) en samenaankopen (via IOK)
Actie: A-01.01.01: Bewaken van de gemeentelijke schuld
Bij het aangaan van schulden moet steeds nagegaan worden of de afbetaling ervan past binnen de te verwachten inkomsten en dit
op lange termijn. In 2019 zal grondig onderzoek verricht worden naar de uiteindelijke totale kostprijs van de grote projecten die op
tafel liggen. Grote investeringen in deze projecten zullen in 2019 nog niet of slechts beperkt gebeuren. In afwachting van het
definitieve meerjarenplan zal dit in volle transparantie gebeuren ten aanzien van de gemeenteraad. De afschaffing van het begrip
‘bestemde gelden’ in de gewijzigde BBC-regelgeving maakt dat het miljoen euro dat in het verleden opzij werd gezet voor
pensioenuitgaven mee in de exploitatie kan opgenomen worden (de hogere pensioenuitgaven zullen in de toekomst mee in de
exploitatie-uitgaven moeten opgenomen worden). Beide premissen maken dat in 2019 geen nieuwe leningen dienen aangegaan te
worden.
Evaluatie:
In 2019 werden zoals gepland geen nieuwe leningen opgenomen en werd de uitstaande schuld verder afgebouwd via de jaarlijkse
kapitaalsaflossingen.
Actie: A-01.01.02: Zorgen voor de nodige inkomsten via belasting- en retributiereglementen en concessies
De lopende belasting- en retributiereglementen zijn geldig tot 31 december 2019. Dat betekent dat administratie en bestuur dit
jaar werk moeten maken van een herziening van al deze reglementen. Het is de intentie om deze reglementen kritisch te bekijken:
voldoen de reglementen nog aan de praktische noden, staat de administratieve last wel in verhouding tot de inkomsten, kan de
administratie rond de reglementen efficiënter gemaakt worden, …? Al deze vragen zouden moeten resulteren in functionele
belasting- en retributiereglementen die zorgen voor zekere en standvastige inkomsten voor de komende jaren die met zo weinig
mogelijk administratieve last kunnen geïnd worden.
Andere inkomsten komen uit het Gemeentefonds, concessies, dividenden van intergemeentelijke verenigingen, …
Evaluatie:
De bestaande belastingsreglementen werden in 2019 ingekohierd.
Alle belasting- en retributiereglmenten werden in 2019 geëvalueerd en de nieuwe reglementen voor 2020-2025 werden
goedgekeurd in de raad van december 2019.
Actie: A-01.01.03: Beperken van de werkingskosten
Het beperken van de werkingskosten van het bestuur is een dagdagelijkse taak. Dit doen we o.m. door samenaankopen zoals
kantoormaterialen, brandstoffen, post, poetsproducten, … door gemeente en OCMW, de Neteland-gemeenten, binnen IOK, door
aan te sluiten bij raamcontracten van de Vlaamse Overheid of gebruik te maken van de dienstverlening van de Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services (TMVS). Door het schaalvoordeel van deze samenaankopen kunnen we belangrijke besparingen op
noodzakelijke producten realiseren. Het personeel wordt gesensibiliseerd voor het beperken van de kosten o.a. door te letten op
energieverbruik of het beperken van het maken van prints en kopieën.
Een goede projectplanning en het ontwikkelen van een langetermijnvisie geeft ons meer kansen om in te spelen op subsidie- en
samenwerkingsmogelijkheden.
Evaluatie:
Aandacht voor kost efficiëntie is een dagdagelijks begrip. Bij quasi elke aankoop wordt nut en kost in vraag gesteld. Waar mogelijk
stappen we in in raamcontracten (zoals het ICT contract van de stad Brugge) en samenaankopen (via IOK)
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AP-01.01: Een voorzichtig financieel beleid voeren
Exploitatie

Financiering

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
995.205,39
8.821.512,40
7.826.307,01
547.410,32
46.691,62
-500.718,70
5.100,50
197,50
-4.903,00

Eindbudget
Initieel budget
996.640,00
996.640,00
8.481.736,00
8.481.736,00
7.485.096,00
7.485.096,00
547.600,00
547.600,00
46.663,00
46.663,00
-500.937,00
-500.937,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Beleidsdoelstelling: BD-02: Investeren in het welzijn van het personeel
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-02.01: Het nodige personeel voorzien
Het personeel is het grootste kapitaal van een bedrijf, een lokaal bestuur, … Medewerkers die zich goed voelen in hun
werkomgeving presteren beter en worden minder vaak ziek. Het is dan ook van essentieel belang om de werkdruk
beheersbaar te houden door voldoende personeel in te zetten en aandacht te hebben voor het welzijn van het
personeel.
Een niet onbelangrijk aspect daarin is ook de wisselwerking tussen bestuur en personeel, hetgeen alleen maar kan
worden verbeterd bij gedeelde aanwezigheid in het gemeentehuis. Het bestuur wil daarop inzetten.
Actie A-02.01.01: Personeel gemeente
De personeelskost is voor ons bestuur de grootste post in de exploitatie-uitgaven. De uitbreiding van de taken van de
lokale besturen, de hogere verwachtingen van de burgers, nieuwe regelgeving, … verplicht onze organisatie om mee te
evolueren. Deze evolutie weerspiegelt zich in de noodzaak voor meer en/of hoger geschoold personeel. Denken we
maar aan het pesticidenreductieplan dat meer arbeidsuren in groenonderhoud meebrengt of de gespecialiseerde
milieu- en stedenbouwwetgeving die specialisten vereist. Om de werkdruk op het bestaande personeel aanvaardbaar
te houden, zijn bijkomende aanwervingen noodzakelijk. Ook interne verschuivingen kunnen helpen deze beheersbaar
te houden. Dat – en de verplichting van het Decreet Lokaal Bestuur om de administraties van gemeente en OCMW in
elkaar te schuiven – verplicht ons om ons organogram te hertekenen. Een ontwerp om te komen tot een nieuwe
structuur voor het geheel van het lokaal bestuur ligt voor en ook hieraan zal verder gesleuteld worden in functie van
het toekomstige meerjarenplan. We trachten op die manier onze organisatie performanter en efficiënter te maken en
de stijging van de personeelskost toch beperkt te houden.
Actie A-02.01.02: Personeel OCMW
Ondanks het feit dat het Decreet Lokaal Bestuur ons verplicht om de administraties van gemeente en OCMW
organisatorisch in elkaar te schuiven, blijven gemeente en OCMW afzonderlijke rechtspersonen. Hoewel
personeelsleden van het ene bestuur ook taken uitvoeren voor het andere bestuur, blijft het OCMW officieel de
werkgever van het personeel dat voorheen door het OCMW werd aangeworven.
Actie A-02.01.03: Mandatarissen
Het samenvallen van gemeente- en OCMW-raad met slechts één presentiegeld, een schepen minder en een
gemeenteraadsvoorzitter uit het college van burgemeester en schepenen betekent een flinke besparing op de uitgaven
voor de mandatarissen. Deze besparing wordt nog versterkt door de grotere mate van aanwezigheid en
beschikbaarheid van het bestuur tijdens de werkuren.
Ook het digitaal ter beschikking stellen van de stukken van college, gemeente- en OCMW-raad betekent een flinke
besparing.
Niettemin wordt van de mandatarissen een professionalisering verwacht. We moeten hen daarom de nodige
infrastructuur ter beschikking stellen en onderzoeken de mogelijkheid om eindelijk fractielokalen in te richten die zij
kunnen gebruiken om te werken of te vergaderen.
Evaluatie:
Actie A-02.01.01:
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Het voorontwerp van organogram, dat voorlag, bleek onvoldoende gedragen te zijn door het personeel. In 2019 werd beslist om
opnieuw te vertrekken van een leeg blad. Als methodiek werd gekozen voor het organiseren van 3 brainstormsessies met de MATleden om de basis te leggen voor een nieuw organogram. Uit een voorafgaande individuele bevraging bleek dat alle neuzen in
dezelfde richting stonden, hetgeen het gewenste draagvlak creëerde. De brainstorm leidde tot volgend resultaat:
- krachtlijnen voor de nieuwe organisatie
- een organogram op het niveau van de diensten/dienstverlening en de visualisatie van de krachtlijnen in het organogram
- de kernwaarden voor onze medewerkers
In zitting van 20 januari 2020 heeft het CBS een externe partner aangeduid die onze input vertaalt in één geïntegreerd organogram
met bijhorende functiebeschrijvingen, afgetoetst aan onze RPR en de wetgeving.
Actie A-02.01.02:
In de praktijk worden medewerkers voor beide besturen ingeschakeld, ongeacht wie de juridische werkgever is.
Actie A-02.01.03:
Door de wijzigingen in de bestuurlijke organisatie, die opgelegd is in het Decreet Lokaal Bestuur, werd een besparing gerealiseerd in
de uitgaven voor de mandatarissen.
Actie: A-02.01.01: Personeel gemeente
De personeelskost is voor ons bestuur de grootste post in de exploitatie-uitgaven. De uitbreiding van de taken van de lokale
besturen, de hogere verwachtingen van de burgers, nieuwe regelgeving, … verplicht onze organisatie om mee te evolueren. Deze
evolutie weerspiegelt zich in de noodzaak voor meer en/of hoger geschoold personeel. Denken we maar aan het
pesticidenreductieplan dat meer arbeidsuren in groenonderhoud meebrengt of de gespecialiseerde milieu- en
stedenbouwwetgeving die specialisten vereist. Om de werkdruk op het bestaande personeel aanvaardbaar te houden, zijn
bijkomende aanwervingen noodzakelijk. Ook interne verschuivingen kunnen helpen deze beheersbaar te houden. Dat – en de
verplichting van het Decreet Lokaal Bestuur om de administraties van gemeente en OCMW in elkaar te schuiven – verplicht ons om
ons organogram te hertekenen. Een ontwerp om te komen tot een nieuwe structuur voor het geheel van het lokaal bestuur ligt
voor en ook hieraan zal verder gesleuteld worden in functie van het toekomstige meerjarenplan. We trachten op die manier onze
organisatie performanter en efficiënter te maken en de stijging van de personeelskost toch beperkt te houden.
Evaluatie:
Het voorontwerp van organogram, dat voorlag, bleek onvoldoende gedragen te zijn door het personeel. In 2019 werd beslist om
opnieuw te vertrekken van een leeg blad. Als methodiek werd gekozen voor het organiseren van 3 brainstormsessies met de MATleden om de basis te leggen voor een nieuw organogram. Uit een voorafgaande individuele bevraging bleek dat alle neuzen in
dezelfde richting stonden, hetgeen het gewenste draagvlak creëerde. De brainstorm leidde tot volgend resultaat:
- krachtlijnen voor de nieuwe organisatie
- een organogram op het niveau van de diensten/dienstverlening en de visualisatie van de krachtlijnen in het organogram
- de kernwaarden voor onze medewerkers
In zitting van 20 januari 2020 heeft het CBS een externe partner aangeduid die onze input vertaalt in één geïntegreerd organogram
met bijhorende functiebeschrijvingen, afgetoetst aan onze RPR en de wetgeving.
Actie: A-02.01.02: Personeel OCMW
Ondanks het feit dat het Decreet Lokaal Bestuur ons verplicht om de administraties van gemeente en OCMW organisatorisch in
elkaar te schuiven, blijven gemeente en OCMW afzonderlijke rechtspersonen. Hoewel personeelsleden van het ene bestuur ook
taken uitvoeren voor het andere bestuur, blijft het OCMW officieel de werkgever van het personeel dat voorheen door het OCMW
werd aangeworven.
Evaluatie:
In de praktijk worden medewerkers voor beide besturen ingeschakeld, ongeacht wie de juridische werkgever is.
Actie: A-02.01.03: Mandatarissen
Het samenvallen van gemeente- en OCMW-raad met slechts één presentiegeld, een schepen minder en een
gemeenteraadsvoorzitter uit het college van burgemeester en schepenen betekent een flinke besparing op de uitgaven voor de
mandatarissen. Deze besparing wordt nog versterkt door de grotere mate van aanwezigheid en beschikbaarheid van het bestuur
tijdens de werkuren.
Ook het digitaal ter beschikking stellen van de stukken van college, gemeente- en OCMW-raad betekent een flinke besparing.
Niettemin wordt van de mandatarissen een professionalisering verwacht. We moeten hen daarom de nodige infrastructuur ter
beschikking stellen en onderzoeken de mogelijkheid om eindelijk fractielokalen in te richten die zij kunnen gebruiken om te werken
of te vergaderen.
Evaluatie:
Door de wijzigingen in de bestuurlijke organisatie, die opgelegd is in het Decreet Lokaal Bestuur, werd een besparing gerealiseerd in
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
Gemeente Herenthout

2019

de uitgaven voor de mandatarissen.
AP-02.01: Het nodige personeel voorzien
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
5.649.767,23
955.706,37
-4.694.060,86

Eindbudget
Initieel budget
5.837.500,00
5.837.500,00
980.638,00
980.638,00
-4.856.862,00 -4.856.862,00

Actieplan: AP-02.02: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen
Actie A-02.02.01: Het administratief centrum moderniseren
Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zelfs te kunnen handhaven is een modernisering van het
administratief centrum absoluut noodzakelijk: een centraal onthaal organiseren is in de bestaande lokalen quasi
onmogelijk, door de verplichte samenvoeging van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW en door de
nood aan bijkomend personeel kampen we met een nijpend plaatsgebrek en ons archief is blootgesteld aan insijpelend
water en ongedierte. De modernisering van het administratief centrum gaat echter verder dan het gebouw alleen. Dit
vereist ook het uittekenen van een nieuw dienstverleningsconcept, waarin de burger centraal staat. Hierrond willen we
het gebouw bouwen. Aangezien de dienstverlening dagelijks vanuit de werkvloer moet komen, zal dit nieuwe concept
uitgetekend worden door het managementteam op basis van de input van de diensten. Deze oefening vraagt tijd. We
zullen daarom in 2019 slechts een beperkt bedrag voorzien voor eventuele kosten te betalen van de ontwerper, die
reeds in 2018 werd aangesteld. Deze kan reeds van start gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden en de
stabiliteit van het huidige gebouw. Maar ook daar zijn we wachtende op de uitkomst van eventuele alternatieve pistes
(o.a. brandweer) die momenteel worden onderzocht.
Actie A-02.02.02: De technische dienst herlokaliseren
Ook het magazijn in de Koestraat barst intussen uit zijn voegen: voertuigen moeten blijven buiten staan en we moeten
her en der opslagruimte zoeken. Voor de herlokalisatie van de technische dienst op de site Serneels werd intussen een
omgevingsvergunning afgeleverd. Uit een geactualiseerde raming anno 2019 voor het geheel blijkt echter dat de
kostprijs zeer hoog ligt en dat eventueel ook moet bekeken worden of er geen nuttiger ruimtegebruik mogelijk is
(bijvoorbeeld kelderverdieping). Het bestuur is van mening dat er nog diverse zaken dienen afgewogen te worden
vooraleer de werken van start kunnen gaan: wat zijn de precieze stedenbouwkundige mogelijkheden, wat is de meest
nuttige invulling voor de gronden, hoe passen we de kostprijs is in de financiële prognose voor de komende jaren, …
Ook hier zal het definitieve meerjarenplan een antwoord moeten geven. Pas als we een antwoord op deze vragen
hebben, zullen we overgaan tot eventuele uitvoering of aanpassing van de plannen. We voorzien voorlopig een budget
voor dringende kosten (bv. betaling ontwerper) en indien nodig wordt het budget verhoogd bij budgetwijziging zodra
het plan definitief is.
Actie A-02.02.03: Geschikte lokalen voor kinderopvang voorzien
Er is eindelijk vooruitgang in het dossier van het nieuwe gebouw voor het Huis van het Kind! In 2018 kocht het OCMW
het gebouw casco aan van Kleine Landeigendom Zuiderkempen en werd een overheidsopdracht gevoerd voor de
binnenafwerking van het gebouw. Er is ook aanvang 2019 reeds een aanzet gegeven tot een verbeterde
overlegstructuur tussen de verschillende actoren en diensten. Dit is noodzakelijk om dit project eindelijk in de realiteit
om te zetten.
De voltooiing is rond de zomervakantie 2019 voorzien. Daarnaast zijn er nog heel wat werken uit te voeren om van de
site een aangename werk- en speelomgeving te maken. Er werd met de aangrenzende vrije school een
samenwerkingsovereenkomst besproken om het oude gebouwtje in de tuin af te breken en bijkomende ruimte te
kunnen gebruiken. Ook zal een inhaalbeweging moeten gemaakt worden m.b.t. het mobiliteitsvraagstuk rond deze site.
In het voorjaar 2019 moet ook de omgevingsaanleg nog uitgevoerd worden en dat wordt een knap staaltje van
samenwerking tussen het loket Kids & Co dat het ontwerp maakte en de gemeentelijke technische dienst, die instaat
voor de uitvoering.
Actie A-02.02.04: Het patrimonium onderhouden
Evaluatie:
Actie A-02.02.01:
Aangezien dit zeer sterk samenhangt met het dienstverleningsconcept van het lokaal bestuur, werd geopteerd om eerst dit
dienstverleningsconcept volledig uit te werken zodat op basis van deze studie de behoeftes/noden kunnen bekeken worden.
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Actie A-02.02.02:
De omgevingsvergunning voor de herbestemming site Serneels voor de technische dienst, heemkundige kring en stoetmagazijn
werd in december 2018 goedgekeurd. In 2019 besloot het nieuwe bestuur om deze visie te verlaten en de mogelijkheid te
onderzoeken om brandweer en rode kruis op deze site te huisvesten. Dit bleek haalbaar. Daardoor ontstond de noodzaak om de
bestaande plannen en het ontwerp deels aan te passen. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om in te grijpen op de
bouwkost en de principes van duurzaamheid in de plannen te integreren. De aangestelde ontwerper 2DVW architecten werkt
samen met Studie10 aan een nieuw ontwerp.
Actie A-02.02.03:
In 2019 werd het nieuwe gebouw voor de kinderopvang verder afgewerkt en in gebruik genomen.
- Volledige inrichting + technieken ruwbouw
- Sloop bijgebouw + bouw chalet
- Volledige buitenaanleg (tuin + verharding + schrijnwerk)
- Binnenschrijnwerk: kasten en schabben op maat
Actie A-02.02.04:
Een aantal noodzakelijke en/of nuttige aanpassingen werden aangebracht aan de gemeentelijke gebouwen. Er werd gekozen voor
duurzame ingrepen. Hieronder worden de belangrijkste ingrepen per locatie opgesomd, met dien verstande dat deze soms ook nog
bij andere acties zullen terugkomen.
Gemeenteschool Klim-Op
• Vernieuwen buitenschrijnwerk
• Plaatsen zoldervloerisolatie
• Aanpassingswerken kleedkamers en klaslokaal
• Verfraaiingswerken (decoratie- en schilderwerken) traphal, gangen, klaslokalen personeelslokaal
• Inrichting nieuwe refter(voormalige Kinderclub): nieuw meubilair + verfraaiingswerken
• Levering en plaatsing speeltoestellen speelplaats
Sportcomplex ‘t Kapelleke
• Plaatsing hekwerk rondom beachvolley
• Onderhoud Finse piste (nieuwe houtchips)
• Onderhoud voetbalvelden & plaatsen houtwal rond atletiekpiste
Huis van het kind (zie actie A-02.02.04)
Driane
• Heraanleg tuin en omgeving
• Plaatsing ondergronds containersysteem
Gemeentehuis
• Inrichting keuken
• Inrichting administratief gedeelte (schabben en kastjes)
Actie: A-02.02.01: Het administratief centrum moderniseren
Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zelfs te kunnen handhaven is een modernisering van het administratief centrum
absoluut noodzakelijk: een centraal onthaal organiseren is in de bestaande lokalen quasi onmogelijk, door de verplichte
samenvoeging van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW en door de nood aan bijkomend personeel kampen we
met een nijpend plaatsgebrek en ons archief is blootgesteld aan insijpelend water en ongedierte. De modernisering van het
administratief centrum gaat echter verder dan het gebouw alleen. Dit vereist ook het uittekenen van een nieuw
dienstverleningsconcept, waarin de burger centraal staat. Rond dit dienstverleningsconcept willen we het gebouw bouwen.
Aangezien de dienstverlening dagelijks vanuit de werkvloer moet komen, zal dit nieuwe concept uitgetekend worden door het
managementteam op basis van de input van de diensten. Deze oefening vraagt tijd. We zullen daarom in 2019 slechts een beperkt
bedrag voorzien voor eventuele kosten te betalen van de ontwerper, die reeds in 2018 werd aangesteld. Deze kan reeds van start
gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden en de stabiliteit van het huidige gebouw. Maar ook daar zijn we momenteel
wachtende op de uitkomst van eventuele alternatieve pistes (o.a. brandweer) die momenteel worden onderzocht.
Evaluatie:
Aangezien dit zeer sterk samenhangt met het dienstverleningsconcept van het lokaal bestuur, werd geopteerd om eerst dit
dienstverleningsconcept volledig uit te werken zodat op basis van deze studie de behoeftes/noden kunnen bekeken worden.
Actie: A-02.02.02: De technische dienst herlokaliseren
Ook het magazijn in de Koestraat barst intussen uit zijn voegen: voertuigen moeten blijven buiten staan en we moeten her en der
opslagruimte zoeken. Voor de herlokalisatie van de technische dienst op de site Serneels werd intussen een omgevingsvergunning
afgeleverd. Uit een geactualiseerde raming anno 2019 voor het geheel blijkt echter dat de kostprijs zeer hoog ligt en dat eventueel
ook moet bekeken worden of er geen nuttiger ruimtegebruik mogelijk is (bijvoorbeeld kelderverdieping). Het bestuur is van mening
dat er nog diverse zaken dienen afgewogen te worden vooraleer de werken van start kunnen gaan: wat zijn de precieze
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stedenbouwkundige mogelijkheden, wat is de meest nuttige invulling voor de gronden, hoe passen we de kostprijs is in de
financiële prognose voor de komende jaren, … Ook hier zal het definitieve meerjarenplan een antwoord moeten geven. Pas als we
een antwoord op deze vragen hebben, zullen we overgaan tot eventuele uitvoering of aanpassing van de plannen. We voorzien
voorlopig een budget voor dringende kosten (bv. betaling ontwerper) en indien nodig wordt het budget verhoogd bij
budgetwijziging zodra het plan definitief is.
Evaluatie:
De omgevingsvergunning voor de herbestemming site Serneels voor de technische dienst, heemkundige kring en stoetmagazijn
werd in december 2018 goedgekeurd. In 2019 besloot het nieuwe bestuur om deze visie te verlaten en de mogelijkheid te
onderzoeken om brandweer en rode kruis op deze site te huisvesten. Dit bleek haalbaar. Daardoor ontstond de noodzaak om de
bestaande plannen en het ontwerp deels aan te passen. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om in te grijpen op de
bouwkost en de principes van duurzaamheid in de plannen te integreren. De aangestelde ontwerper 2DVW architecten werkt
samen met Studie10 aan een nieuw ontwerp.
Actie: A-02.02.03: Geschikte lokalen voor kinderopvang voorzien
Er is eindelijk vooruitgang in het dossier van het nieuwe gebouw voor het Huis van het Kind! In 2018 kocht het OCMW het gebouw
casco aan van Kleine Landeigendom Zuiderkempen en werd een overheidsopdracht gevoerd voor de binnenafwerking van het
gebouw. Er is ook aanvang 2019 reeds een aanzet gegeven tot een verbeterde overlegstructuur tussen de verschillende actoren en
diensten. Dit is noodzakelijk om dit project eindelijk in de realiteit om te zetten.
De voltooiing is rond de zomervakantie 2019 voorzien. Daarnaast zijn er nog heel wat werken uit te voeren om van de site een
aangename werk- en speelomgeving te maken. Er werd met de aangrenzende vrije school een samenwerkingsovereenkomst
besproken om het oude gebouwtje in de tuin af te breken en bijkomende ruimte te kunnen gebruiken. Ook zal een inhaalbeweging
moeten gemaakt worden m.b.t. het mobiliteitsvraagstuk rond deze site.
In het voorjaar 2019 moet ook de omgevingsaanleg nog uitgevoerd worden en dat wordt een knap staaltje van samenwerking
tussen het loket Kids & Co dat het ontwerp maakte en de gemeentelijke technische dienst, die instaat voor de uitvoering.
Evaluatie:
In 2019 werd het nieuwe gebouw voor de kinderopvang verder afgewerkt en in gebruik genomen.
- Volledige inrichting + technieken ruwbouw
- Sloop bijgebouw + bouw chalet
- Volledige buitenaanleg (tuin + verharding + schrijnwerk)
- Binnenschrijnwerk: kasten en schabben op maat
Actie: A-02.02.04: Het gemeentelijk patrimonium onderhouden
De gemeente Herenthout beschikt hoofdzakelijk over een oud patrimonium. Dat betekent dat er heel wat onderhoudswerken
noodzakelijk zijn die vaak slechts een deel van het leed kunnen oplossen. Indien onderhoud noodzakelijk wordt, zal getracht
worden dit grondig en misschien wel in een ruimere context aan te pakken, zodat dit geen vaak weerkerende taak wordt. Beter
weinig maar goed doen dan veel half werk doen, luidt het motto. Planning en goede overlegstructuren zijn ook hier noodzaak.
Het OCMW heeft in het verleden zijn liquide middelen besteed aan de nieuwbouw en vernieuwbouw, zodat het onderhoud hier
beperkt is.
Het volledige patrimonium, zowel van gemeente als OCMW, wordt onderhouden door de eengemaakte technische dienst.
Evaluatie:
Een aantal noodzakelijke en/of nuttige aanpassingen werden aangebracht aan de gemeentelijke gebouwen. Er werd gekozen voor
duurzame ingrepen. Hieronder worden de belangrijkste ingrepen per locatie opgesomd, met dien verstande dat deze soms ook nog
bij andere acties zullen terugkomen.
Gemeenteschool Klim-Op
• Vernieuwen buitenschrijnwerk
• Plaatsen zoldervloerisolatie
• Aanpassingswerken kleedkamers en klaslokaal
• Verfraaiingswerken (decoratie- en schilderwerken) traphal, gangen, klaslokalen personeelslokaal
• Inrichting nieuwe refter(voormalige Kinderclub): nieuw meubilair + verfraaiingswerken
• Levering en plaatsing speeltoestellen speelplaats
Sportcomplex ‘t Kapelleke
• Plaatsing hekwerk rondom beachvolley
• Onderhoud Finse piste (nieuwe houtchips)
• Onderhoud voetbalvelden & plaatsen houtwal rond atletiekpiste
Huis van het kind (zie actie A-02.02.04)
Driane
• Heraanleg tuin en omgeving
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• Plaatsing ondergronds containersysteem
Gemeentehuis
• Inrichting keuken
• Inrichting administratief gedeelte (schabben en kastjes)
AP-02.02: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
111.208,08
-111.208,08
1.120.849,46
-1.120.849,46

Eindbudget
Initieel budget
105.000,00
105.000,00
-105.000,00
-105.000,00
1.355.000,00
1.355.000,00
-1.355.000,00 -1.355.000,00

Actieplan: AP-02.03: De nodige werkingsmiddelen voorzien
Actie A-02.03.01: ICT
Om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren moet ons bestuur blijvend investeren in hardware.
In 2019 is de serverinfrastructuur 6 jaar oud. We hebben de onderhoudscontracten op onze infrastructuur kunnen
verlengen tot 2020, maar we merken in de praktijk wel dat er dringend vernieuwd moet worden. Er zal begin 2019
onderzocht worden of we weer een volledig lokale infrastructuur zullen aankopen, dan wel of we gedeeltelijk of
volledig onze infrastructuur ‘in de cloud’ zullen plaatsen. Afhankelijk van die keuze zal het ofwel een éénmalige grote
investering zijn ofwel een hogere maandelijkse kostprijs voor het huren van de infrastructuur.
Op dit moment is er in elke buitendienst een afzonderlijk telefoniesysteem in gebruik. In het vernieuwde
telefoniecontract van de Vlaamse overheid is er nu ook een perceel voorzien voor een cloud telefonieoplossing.
Hierdoor kunnen alle diensten aansluiten op een uniform centraal systeem, met één nummerplan, interne
gespreksmogelijkheden, doorschakeling tussen de diensten onderling, ... Het is de bedoeling om geleidelijk aan
(afhankelijk van de lopende contracten) elke dienst hierop aan te sluiten.
De huidige WIFI-oplossingen met losse routers in de gebouwen zijn niet voldoende krachtig en stabiel om te voldoen
aan de hedendaagse noden. Daarom dient er een professionele wifi-oplossing te komen met een centrale controllor die
alles in goede banen kan leiden. Via het Europees subsidieproject WIFI4EU ontvingen we subsidies om een aantal
publieke locaties van degelijke wifi te voorzien. We denken hierbij aan het GOC, de bib, Huis & Hof Driane, …
Investeringen in software kunnen het werk heel wat aangenamer en efficiënter laten verlopen.
Momenteel worden de aanvragen voor inname openbaar domein en evenementaanvragen nog manueel behandeld.
Deze aanvragen worden echter steeds complexer en er is nood aan digitalisering van deze processen. Binnen Neteland
is er een werkgroep opgestart voor de gezamenlijke aankoop van een softwareoplossing hiervoor.
Er komt steeds meer de vraag van burgers om tickets online te kunnen bestellen en betalen voor onze activiteiten. Op
dit moment moeten ze hiervoor nog langskomen op het gemeentehuis of in de krantenwinkels. Dat is niet meer van
deze tijd. Er zal binnen Neteland gekeken worden of er een gemeenschappelijke ticketing-oplossing kan aangekocht
worden.
Actie A-02.03.02: Materieel technische dienst
Ook voor de technische dienst is het van belang om te beschikken over goede werkingsmiddelen. Oud materieel
verhoogt het risico op arbeidsongevallen en zorgt door uitval voor heel wat oponthoud. Zowel de voertuigen als het
kleiner materieel van de technische dienst heeft vaak al heel wat jaren op de teller staan. Er wordt krediet voorzien
voor de aankoop van vrachtwagens, kleinere voertuigen zoals een nieuwe dienstwagen, containers en klein materieel,
dit laatste volgens noodzaak.
Evaluatie:
Actie A-02.03.01:
In 2019 werden volgende zaken gerealiseerd:
• Vervangen pc’s en laptops
• Huis van het Kind:
o Implementatie cloud telefoniesysteem (Nextel Global)
o Toegangsbeveiliging deur kinderopvang + lockerruimte
o Nieuwe tikklok (oude defect)
o Huur firewall voor VPN naar gemeentehuis
o Aankoop netwerkswitch
o Aankoop beamer + TV
• Aankoop extra biobox dienst bevolking
• Aankoop mobiele betaalterminal loket Vrije Tijd
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• Aankoop firewall school (voor VPN naar gemeentehuis en beveiliging netwerk)
• Gunning software inname openbaar domein (uitvoering / kosten pas in 2020)
• Gunning WIFI4EU (uitvoering / kosten pas in 2020)
• Nieuw huurcontract kopiemachines alle diensten
• Omschakeling GSM-abonnementen naar Nextel Global
Actie A-02.03.02:
Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren, heeft de technische dienst modern materiaal nodig. Ook hier doet duurzaamheid zijn
intrede.
• Aankoop bosmaaiers
• Vervangen oud voertuig door nieuwere versie
• Aankoop elektrische dienstwagen
• Aankoop boorunit minigraver
• Aankoop heggenschaar
• Aankoop bladblazer
Actie: A-02.03.01: ICT
Om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren moet ons bestuur blijvend investeren in hardware.
In 2019 is de serverinfrastructuur 6 jaar oud. We hebben de onderhoudscontracten op onze infrastructuur kunnen verlengen tot
2020, maar we merken in de praktijk wel dat er dringend vernieuwd moet worden. Er zal begin 2019 onderzocht worden of we
weer een volledig lokale infrastructuur zullen aankopen, dan wel of we gedeeltelijk of volledig onze infrastructuur ‘in de cloud’
zullen plaatsen. Afhankelijk van die keuze zal het ofwel een éénmalige grote investering zijn ofwel een hogere maandelijkse
kostprijs voor het huren van de infrastructuur.
Op dit moment is er in elke buitendienst een afzonderlijk telefoniesysteem in gebruik. In het vernieuwde telefoniecontract van de
Vlaamse overheid is er nu ook een perceel voorzien voor een cloud telefonieoplossing. Hierdoor kunnen alle diensten aansluiten op
een uniform centraal systeem, met één nummerplan, interne gespreksmogelijkheden, doorschakeling tussen de diensten onderling,
... Het is de bedoeling om geleidelijk aan (afhankelijk van de lopende contracten) elke dienst hierop aan te sluiten.
De huidige WIFI-oplossingen met losse routers in de gebouwen zijn niet voldoende krachtig en stabiel om te voldoen aan de
hedendaagse noden. Daarom dient er een professionele wifi-oplossing te komen met een centrale controllor die alles in goede
banen kan leiden. Via het Europees subsidieproject WIFI4EU ontvingen we subsidies om een aantal publieke locaties van degelijke
wifi te voorzien. We denken hierbij aan het GOC, de bib, Huis & Hof Driane, …
Investeringen in software kunnen het werk heel wat aangenamer en efficiënter laten verlopen.
Momenteel worden de aanvragen voor inname openbaar domein en evenementaanvragen nog manueel behandeld. Deze
aanvragen worden echter steeds complexer en er is nood aan digitalisering van deze processen. Binnen Neteland is er een
werkgroep opgestart voor de gezamenlijke aankoop van een softwareoplossing hiervoor.
Er komt steeds meer de vraag van burgers om tickets online te kunnen bestellen en betalen voor onze activiteiten. Op dit moment
moeten ze hiervoor nog langskomen op het gemeentehuis of in de krantenwinkels. Dat is niet meer van deze tijd. Er zal binnen
Neteland gekeken worden of er een gemeenschappelijke ticketing-oplossing kan aangekocht worden.
Evaluatie:
In 2019 werden volgende zaken gerealiseerd:
• Vervangen pc’s en laptops
• Huis van het Kind:
o Implementatie cloud telefoniesysteem (Nextel Global)
o Toegangsbeveiliging deur kinderopvang + lockerruimte
o Nieuwe tikklok (oude defect)
o Huur firewall voor VPN naar gemeentehuis
o Aankoop netwerkswitch
o Aankoop beamer + TV
• Aankoop extra biobox dienst bevolking
• Aankoop mobiele betaalterminal loket Vrije Tijd
• Aankoop firewall school (voor VPN naar gemeentehuis en beveiliging netwerk)
• Gunning software inname openbaar domein (uitvoering / kosten pas in 2020)
• Gunning WIFI4EU (uitvoering / kosten pas in 2020)
• Nieuw huurcontract kopiemachines alle diensten
• Omschakeling GSM-abonnementen naar Nextel Global
Actie: A-02.03.02: Materieel technische dienst
Ook voor de technische dienst is het van belang om te beschikken over goede werkingsmiddelen. Oud materieel verhoogt het risico
op arbeidsongevallen en zorgt door uitval voor heel wat oponthoud. Zowel de voertuigen als het kleiner materieel van de
technische dienst heeft vaak al heel wat jaren op de teller staan. Er wordt krediet voorzien voor de aankoop van vrachtwagens,
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kleinere voertuigen zoals een nieuwe dienstwagen, containers en klein materieel, dit laatste volgens noodzaak.
Evaluatie:
Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren, heeft de technische dienst modern materiaal nodig. Ook hier doet duurzaamheid zijn
intrede.
• Aankoop bosmaaiers
• Vervangen oud voertuig door nieuwere versie
• Aankoop elektrische dienstwagen
• Aankoop boorunit minigraver
• Aankoop heggenschaar
• Aankoop bladblazer
AP-02.03: De nodige werkingsmiddelen voorzien
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
214.525,52
-214.525,52
66.503,16
-66.503,16

Eindbudget
Initieel budget
240.000,00
240.000,00
-240.000,00
-240.000,00
485.000,00
485.000,00
-485.000,00
-485.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-04: Een menswaardig leven garanderen voor iedereen
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-04.01: De kerntaken van het OCMW vervullen
Actie A-04.01.01: Uitkeren van (equivalent) leefloon aan hulpbehoevenden
Het OCMW heeft tot opdracht recht op maatschappelijke integratie te verzekeren.
Elke persoon heeft recht op een maatschappelijke integratie. Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke
instrumenten: : de tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.
Indien een tewerkstelling niet meteen een optie is en alle rechten uitgeput zijn, dan kan er recht zijn op een financiële
tussenkomst, leefloon genaamd. Aan dit recht zijn er wettelijke voorwaarden verbonden. De maatschappelijk werker
van de Sociale Dienst doet een sociaal financieel onderzoek.
De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en
sociale participatie te bewerkstelligen. Hoe belangrijk een financiële tussenkomst ook is als laatste vangnet, in alle
gevallen moet een zinvolle inschakeling in de gemeenschap worden betracht.
Actie A-04.01.02: Andere financiële hulp verlenen
Het is de opdracht van het lokaal bestuur om voor al haar inwoners de voorwaarden voor een menswaardig leven te
realisteren. Hiertoe zet het lokaal bestuur maximaal in op een gelijke toegang tot de sociale grondrechten, waaronder
het recht op een menswaardig inkomen. Het bedrag leefloon is te laag om menswaardig te kunnen leven, zeker voor
gezinnen met kinderen.
Het lokaal bestuur is in de mogelijkheid om bijkomende financiële hulp te verlenen volgens de individuele noodzaak en
behoefte (bv. huurtoelage, tussenkomst medische kosten, tussenkomst vrijetijd, …). Desgevallend kan het OCMW in
bepaalde situatie een sociale lening toekennen (bv. huurwaarborg).
De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal financieel onderzoek.
Actie A-04.01.03: Niet-financiële hulp verlenen door onze diensten
Toereikende financiële middelen zijn niet de enige voorwaarden om menswaardig te kunnen leven. Het is de opdracht
van het lokaal bestuur om ook voor al haar inwoners en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren advies en
ondersteuning te bieden en indien nodig gericht door te verwijzen. Bij gebrek aan specifiek aanbod in de directe
omgeving heeft het lokaal bestuur de opdracht dit aan hogere overheden te signaleren en desgewenst zelf over te gaan
tot organisatie van een extra aanbod alleen of in een samenwerkingsverband. (tewerkstelling, psycholoog, jurist, …)
De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal onderzoek.
Actie A-04.01.04: Samenwerken met Sint-Vincentius
Sint-Vincentius is een liefdadigheidsorganisatie waarmee het lokaal bestuur een samenwerking is aangegaan met het
oog om een nog beter een uitgebreider aanbod aan dienstverlening te kunnen bieden aan de meest kwetsbare groep
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binnen de gemeente. Sint-Vincentius organiseert voornamelijk voedsel- en kledingbedeling. De ondersteuning vanuit
het lokaal bestuur bestaat erin om hen te voorzien van huisvesting, nauw overleg met de Sociale Dienst om het aanbod
bij te sturen waar nodig, …
Evaluatie:
Actie A-04.01.01:
Alle aanvragen tot het recht op maatschappelijke integratie werden binnen de wettelijke termijn behandeld en voorgelegd aan het
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD):
- Positieve beslissing: (equivalent) leefoon werd maandelijks uitbetaald zolang de voorwaarden tot het recht niet werden
geschonden
- Negatieve beslissing: aanvrager werd op de hoogte gesteld van beroepsmogelijkheden
- Negatieve beslissing omwille van onvolledig sociaal onderzoek: dossier werd na volledig sociaal onderzoek opnieuw voorgelegd
aan het BCSD
In het najaar van 2019 vond een audit plaats van POD Maatschappelijke integratie. Met dit verslag werd aan de slag gegaan. De
opgesomde verbeterpunten zullen vermoedelijk gerealiseerd zijn eind juni 2020.
Actie A-04.01.02:
Bij elke aanvraag, welke vorm ook, wordt een rechtenonderzoek toegepast. Indien nodig werden cliënten doorverwezen naar
andere diensten. Voor bijkomende financiële steun werden verslagen opgemaakt voor het BCSD met vermelding van het voorstel
vanuit de Sociale Dienst.
Actie A-04.01.03:
- Aanbod eerstelijnspsycholoog verlengd
- Voorbereiding omvorming tewerkstellingsdienst naar sociale activeringsdienst
- Afstemming hulpverlening binnen de sociale diensten van Isom - Neteland Welzijn & Zorg
Actie A-04.01.04:
- Maandelijks overleg Sociale Dienst – St. Vincentius
- Samenwerking St. – Vincentius – wijkhuis ’t Lindehofke: 1 x per week worden voedseloverschotten verwerkt tot een heerlijke en
betaalbare maaltijd in ’ t Lindehofke
- Bezorgheden van St. Vincentius worden behandeld binnen de Sociale Dienst
- Sociaal onderzoek gebruikers voedselverdeelpunt wordt opgenomen door de Sociale Dienst
Actie: A-04.01.01: Uitkeren van (equivalent) leefloon aan hulpbehoevenden
Het OCMW heeft tot opdracht recht op maatschappelijke integratie te verzekeren.
Elke persoon heeft recht op een maatschappelijke integratie. Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: : de
tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Indien een tewerkstelling niet
meteen een optie is en alle rechten uitgeput zijn, dan kan er recht zijn op een financiële tussenkomst, leefloon genaamd. Aan dit
recht zijn er wettelijke voorwaarden verbonden. De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal financieel
onderzoek.
De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale
participatie te bewerkstelligen. Hoe belangrijk een financiële tussenkomst ook is als laatste vangnet, in alle gevallen moet een
zinvolle inschakeling in de gemeenschap worden betracht.
Evaluatie:
Alle aanvragen tot het recht op maatschappelijke integratie werden binnen de wettelijke termijn behandeld en voorgelegd aan het
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD):
- Positieve beslissing: (equivalent) leefoon werd maandelijks uitbetaald zolang de voorwaarden tot het recht niet werden
geschonden
- Negatieve beslissing: aanvrager werd op de hoogte gesteld van beroepsmogelijkheden
- Negatieve beslissing omwille van onvolledig sociaal onderzoek: dossier werd na volledig sociaal onderzoek opnieuw voorgelegd
aan het BCSD
In het najaar van 2019 vond een audit plaats van POD Maatschappelijke integratie. Met dit verslag werd aan de slag gegaan. De
opgesomde verbeterpunten zullen vermoedelijk gerealiseerd zijn eind juni 2020.
Actie: A-04.01.02: Andere financiële hulp verlenen
Het is de opdracht van het lokaal bestuur om voor al haar inwoners de voorwaarden voor een menswaardig leven te realisteren.
Hiertoe zet het lokaal bestuur maximaal in op een gelijke toegang tot de sociale grondrechten, waaronder het recht op een
menswaardig inkomen. Het bedrag leefloon is te laag om menswaardig te kunnen leven, zeker voor gezinnen met kinderen.
Het lokaal bestuur is in de mogelijkheid om bijkomende financiële hulp te verlenen volgens de individuele noodzaak en behoefte
(bv. huurtoelage, tussenkomst medische kosten, tussenkomst vrijetijd, …). Desgevallend kan het OCMW in bepaalde situatie een
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sociale lening toekennen (bv. huurwaarborg).
De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal financieel onderzoek.
Evaluatie:
Bij elke aanvraag, welke vorm ook, wordt een rechtenonderzoek toegepast. Indien nodig werden cliënten doorverwezen naar
andere diensten. Voor bijkomende financiële steun werden verslagen opgemaakt voor het BCSD met vermelding van het voorstel
vanuit de Sociale Dienst.
Actie: A-04.01.03: Niet-financiële hulp verlenen door onze diensten
Toereikende financiële middelen zijn niet de enige voorwaarden om menswaardig te kunnen leven. Het is de opdracht van het
lokaal bestuur om ook voor al haar inwoners en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren advies en ondersteuning te bieden en
indien nodig gericht door te verwijzen. Bij gebrek aan specifiek aanbod in de directe omgeving heeft het lokaal bestuur de opdracht
dit aan hogere overheden te signaleren en desgewenst zelf over te gaan tot organisatie van een extra aanbod alleen of in een
samenwerkingsverband. (tewerkstelling, psycholoog, jurist, …)
De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal onderzoek.
Evaluatie:
- Aanbod eerstelijnspsycholoog verlengd
- Voorbereiding omvorming tewerkstellingsdienst naar sociale activeringsdienst
- Afstemming hulpverlening binnen de sociale diensten van Isom - Neteland Welzijn & Zorg
Actie: A-04.01.04: Samenwerken met Sint-Vincentius
Sint-Vincentius is een liefdadigheidsorganisatie waarmee het lokaal bestuur een samenwerking is aangegaan met het oog om een
nog beter een uitgebreider aanbod aan dienstverlening te kunnen bieden aan de meest kwetsbare groep binnen de gemeente.
Sint-Vincentius organiseert voornamelijk voedsel- en kledingbedeling. De ondersteuning vanuit het lokaal bestuur bestaat erin om
hen te voorzien van huisvesting, nauw overleg met de Sociale Dienst om het aanbod bij te sturen waar nodig, …
Evaluatie:
- Maandelijks overleg Sociale Dienst – St. Vincentius
- Samenwerking St. – Vincentius – wijkhuis ’t Lindehofke: 1 x per week worden voedseloverschotten verwerkt tot een heerlijke en
betaalbare maaltijd in ’ t Lindehofke
- Bezorgheden van St. Vincentius worden behandeld binnen de Sociale Dienst
- Sociaal onderzoek gebruikers voedselverdeelpunt wordt opgenomen door de Sociale Dienst
AP-04.01: De kerntaken van het OCMW vervullen
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
535.573,96
497.081,44
-38.492,52
-4.312,20
-4.312,20

Eindbudget
Initieel budget
606.300,00
606.300,00
501.000,00
501.000,00
-105.300,00
-105.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Beleidsdoelstelling: BD-05: Een ruim vrijetijdsaanbod bieden aan de burger
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-05.01: Voorzien in culturele infrastructuur
Actie A-05.01.01: De culturele infrastructuur onderhouden en uitbouwen
Om de culturele bestemming nog beter in te vullen en het gebruik ervan te optimaliseren, vereist het
gemeenschapscentrum (GOC Ter Voncke en Sint-Gummaruskerk) permanent investeringen. Nadat in 2018
geïnvesteerd werd in nieuwe geluidswerende wanden voor het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, wordt in 2019 het
meubilair – meer bepaald de stoelen – onder de loep genomen. Het aantal beschikbare stoelen is doorheen de jaren
kleiner geworden. Vele vertonen slijtagegebreken en blijken steeds vaker onherstelbaar. Zonder vernieuwing dreigt het
aantal beschikbare exemplaren in de nabije toekomst onvoldoende te worden voor de grotere activiteiten.
In 2011 adviseerde het beheersorgaan om geen afwasmachine in GOC Ter Voncke te plaatsen omwille van het ermee
gepaard gaande verlies aan ruimte en functionaliteit. Er wordt in 2019 opnieuw bekeken en afgewogen of door
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wijzigingen in de techniek, wetgeving en/of noodwendigheden plaatsing van dergelijke machine nu wel opportuun is.
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 is de intentie om in een latere fase
de collecties van Heemkring (en Peer Stoet) onder te brengen in een hal op de site Serneels. Hoe en wanneer verdere
stappen worden ondernomen in het project Serneels, zal in de loop van 2019 duidelijk worden, ook in functie van de
effectieve vergunbare activiteiten op die site.
De voorgestelde aanpassings- en nieuwbouwwerken aan de in 2015 aangekochte site Verheyen behelzen een podium/fuifzaal en een concessieruimte, alsook verschillende (vergader)lokalen/atelier voor verenigingen.
De vergunning werd intussen goedgekeurd en geactualiseerde (en volledige) kostenraming wordt opgemaakt. Hoe en
wanneer verdere stappen worden ondernomen in deze werken, zal in de loop van 2019 duidelijk worden in functie van
de budgettaire- en praktische mogelijkheden, ook in het licht van de andere grote projecten.
Er worden alleszins voldoende financiële middelen voorzien om intussen verder te werken.
Actie A-05.01.02: Het 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.
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 gelijktijdige renovatie met het kerkschip kon niet worden gerealiseerd.
De goedkeuring van het subsidiedossier wordt momenteel nog afgewacht, maar de nodige gelden om hieraan te
starten, worden voorzien.
Evaluatie:
Actie A-05.01.01:
Nadat in 2018 geïnvesteerd werd in nieuwe geluidswerende wanden voor het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, werd in 2019 het
meubilair onder de loep genomen. Het aantal beschikbare stoelen was doorheen de jaren kleiner geworden. Vele vertoonden
slijtagegebreken en bleken steeds vaker onherstelbaar. Daarom werden 465 gewone stoelen en 10 stoelen met armleuning (om
tegemoet te komen aan meer hulpbehoevende mensen) aangekocht bij Eurochair (€ 14.907,20).
De parking achter de pastorij in de Vonckstraat werd opgeleverd, wat bijkomende parkeermogelijkheiden biedt voor onze culturele
infrastructuur.
Het pand Markt 21 werd aangekocht, om hierin onder meer atelierverenigingen te gaan huisvesten, en als aansluiting naar de
nooduitgang van de naastgelegen zaal Lux. Door deze aansluiting kan ook beslist worden de capaciteit van de nooduitgang bij
sommige evenementen te vergroten.
Actie A-05.01.02:
Het betreffende subsidiedossier ligt nog steeds ter goedkeuring bij de dienst Ruimte en Erfgoed. We deden een aanvraag om dit
dossier hoogdringend te behandelen, maar die werd afgewezen. Aangezien we nog geen goedkeuring voor de subsidie hebben
gekregen, is het niet opportuun om met dit dossier verder te werken (risico op verlies subsidie).
Actie: A-05.01.01: De culturele infrastructuur onderhouden en uitbouwen
Om de culturele bestemming nog beter in te vullen en het gebruik ervan te optimaliseren, vereist het gemeenschapscentrum (GOC
Ter Voncke en Sint-Gummaruskerk) permanent investeringen. Nadat in 2018 geïnvesteerd werd in nieuwe geluidswerende wanden
voor het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, wordt in 2019 het meubilair – meer bepaald de stoelen – onder de loep genomen. Het
aantal beschikbare stoelen is doorheen de jaren kleiner geworden. Vele vertonen slijtagegebreken en blijken steeds vaker
onherstelbaar. Zonder vernieuwing dreigt het aantal beschikbare exemplaren in de nabije toekomst onvoldoende te worden voor
de grotere activiteiten.
In 2011 adviseerde het beheersorgaan om geen afwasmachine in GOC Ter Voncke te plaatsen omwille van het ermee gepaard
gaande verlies aan ruimte en functionaliteit. Er wordt in 2019 opnieuw bekeken en afgewogen of door wijzigingen in de techniek,
wetgeving en/of noodwendigheden plaatsing van dergelijke machine nu wel opportuun is.
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 is de intentie om in een latere fase de collecties van Heemkring
(en Peer Stoet) onder te brengen in een hal op de site Serneels. Hoe en wanneer verdere stappen worden ondernomen in het
project Serneels, zal in de loop van 2019 duidelijk worden, ook in functie van de effectieve vergunbare activiteiten op die site.
De voorgestelde aanpassings- en nieuwbouwwerken aan de in 2015 aangekochte site Verheyen behelzen een podium-/fuifzaal en
een concessieruimte, alsook verschillende (vergader)lokalen/atelier voor verenigingen.
De vergunning werd intussen goedgekeurd en geactualiseerde (en volledige) kostenraming wordt opgemaakt. Hoe en wanneer
verdere stappen worden ondernomen in deze werken, zal in de loop van 2019 duidelijk worden in functie van de budgettaire- en
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praktische mogelijkheden, ook in het licht van de andere grote projecten.
Er worden alleszins voldoende financiële middelen voorzien om intussen verder te werken.
Evaluatie:
Nadat in 2018 geïnvesteerd werd in nieuwe geluidswerende wanden voor het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, werd in 2019 het
meubilair onder de loep genomen. Het aantal beschikbare stoelen was doorheen de jaren kleiner geworden. Vele vertoonden
slijtagegebreken en bleken steeds vaker onherstelbaar. Daarom werden 465 gewone stoelen en 10 stoelen met armleuning (om
tegemoet te komen aan meer hulpbehoevende mensen) aangekocht bij Eurochair (€ 14.907,20).
De parking achter de pastorij in de Vonckstraat werd opgeleverd, wat bijkomende parkeermogelijkheiden biedt voor onze culturele
infrastructuur.
Het pand Markt 21 werd aangekocht, om hierin onder meer atelierverenigingen te gaan huisvesten, en als aansluiting naar de
nooduitgang van de naastgelegen zaal Lux. Door deze aansluiting kan ook beslist worden de capaciteit van de nooduitgang bij
sommige evenementen te vergroten.
Actie: A-05.01.02: Het 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.
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 gelijktijdige renovatie met het kerkschip kon niet worden gerealiseerd.
De goedkeuring van het subsidiedossier wordt momenteel nog afgewacht, maar de nodige gelden om hieraan te starten, worden
voorzien.
Evaluatie:
Het betreffende subsidiedossier ligt nog steeds ter goedkeuring bij de dienst Ruimte en Erfgoed. We deden een aanvraag om dit
dossier hoogdringend te behandelen, maar die werd afgewezen. Aangezien we nog geen goedkeuring voor de subsidie hebben
gekregen, is het niet opportuun om met dit dossier verder te werken (risico op verlies subsidie).
AP-05.01: Voorzien in culturele infrastructuur
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
0,00
18.612,77
18.612,77
333.375,30
0,00
-333.375,30

Eindbudget
Initieel budget
5.000,00
5.000,00
18.000,00
18.000,00
13.000,00
13.000,00
1.120.000,00
520.000,00
212.000,00
212.000,00
-908.000,00
-308.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-07: Streven naar een beter leefmilieu
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-07.02: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud
Actie A-07.02.01: Streven naar een verlaging van de CO²-impact
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.
We streven ernaar om te komen tot de situatie dat milieubewustzijn in het DNA van onze organisatie ingebakken zit,
dat we bij iedere (ver)bouw of aankoop reeds nagaan hoe dat op de meest duurzame wijze kan gebeuren wat betreft
milieuverantwoord productgebruik en energiebesparing. Het spreekt dan ook voor zich dat heel wat uitgaven die
verband houden met deze actie te vinden zijn onder de andere acties van dit eenjarig meerjarenplan.
Volgende specifieke acties zullen deel uitmaken van het uit te werken beleid in het kader van het toekomstige
meerjarenplan:
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- 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
- Aankoop van een elektrische dienstwagen
- Vernieuwing van de ramen en het aanbrengen van dakisolatie in gemeenteschool Klim-Op
- Energy-challenge: de school engageert zich om energie te besparen en dit te doen door zowel concrete maatregelen
als door dit te integreren in hun educatieve doelstellingen
• Milieulessen, georganiseerd door IOK
• Milieuproject met het tweede leerjaar rond energie, water en duurzame ontwikkeling: door niet alleen opdrachten
uit te voeren in de klas maar ook opdrachten mee te geven voor thuis wordt de doelstelling ook uitgedragen naar het
gezin.
Actie A-07.02.02: Initiatieven ter bevordering van het leefmilieu ondersteunen
De gemeente geeft talrijke subsidies aan particulieren ter bevordering van het milieu o.a. een subsidie voor lijnvormige
elementen, het gebruik van FSC-hout, herbruikbare luiers, … Het is de intentie om in 2019 na te gaan of deze subsidies
hun doel nog bereiken en deze eventueel te vervangen door subsidies die meer aansluiten bij de hedendaagse
ontwikkelingen.
Daarnaast geeft ons bestuur ook structurele subsidies aan organisaties die natuurbeheersing en -bewaring als
doelstelling hebben bv. de subsidie aan verenigingen voor de aankoop van natuurgronden, VOC, Veeweyde, Bosgroep
Zuiderkempen, … Ook organiseert en/of ondersteunt de gemeente diverse milieu-acties bv. zwerfvuilacties, de Week
van het Bos, Behaag onze Kempen, …
In 2019 wil het bestuur ook initiatieven ontwikkelen ter bevordering van het dierenwelzijn. We denken dan in eerste
instantie aan het ontwikkelen van een diervriendelijk beleid voor het inperken van de zwerfkattenpopulatie.
Evaluatie:
Actie A-07.02.01:
Ondanks dat deze doelstellingen moeilijk haalbaar zijn, wil het bestuur het engagement blijven aangaan en zich blijven inzetten
voor het verlagen van de CO²-uitstoot. Hiervoor heeft de gemeente zich aangesloten bij het streekproject Kempen 2030 en de
vernieuwde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie afgesloten met als streefdoel: 40% CO² besparen tegen 2030 én
inzetten op klimaatadaptatie.
De kapotte armaturen en lampen worden systematisch vervangen door LED-armaturen en lampen. In de school worden de klassen
stap voor stap voorzien van LED-verlichting. Men overweegt ook in de sporthal alle verlichting te vervangen door Led-verlichting.
Hiervoor werd alvast een studie opgemaakt.
De gemeente engageerde zich om binnen een periode van 10 jaar haar openbare verlichting volledig te verLEDden.
Enkele andere voorbeelden van relevante acties in 2019:
- Ecofeest (met o.m. Repair café, geefplein en lokale en duurzame voeding);
- Speelpret op de Met, met promotie van stappen en trappen;
- Samenaankopen van dakisolatie en groendaken via IOK;
- Behaag onze Kempen (streekeigen plantgoed promoten i.k.v. klimaatadaptatie);
- Deelname en bekendmaking energiemeesters;
- Milieueducatie door milieulessen via IOK in alle basisscholen en het milieuproject 2de leerjaar in alle basisscholen;
- Aankoop van een elektrische dienstwagen (Citroën E-Berlingo);
Ook in de gemeenteschool werd ruim ingezet op energie-efficiëntie. Doel is om op school 30% energie te besparen op 3 fronten:
– Gedrag: via educatieve lessen, Mascotte Gie, workshops IOK,…
– Kleine energiebesparende maatregelen met o.m. maandelijkse tips, Dikke truiendag, timers op elektrische boilers,…
– Grotere (infrastructurele) energiebesparende maatregelen: isolatie zolder noordvleugel, vervangen enkel glas (laatste gedeelte in
2019, verLEDden van de verlichting (gestart in 2019), timers op elektrische boilers, Schoolstraat werd ‘fietsstraat’.
Actie A-07.02.02:
In 2019 is het niet gelukt om de subsidies te evalueren. De subsidies zijn wel besproken op de MINA-raad van maart 2020. De
algemene teneur was de subsidies te behouden, maar aan te passen. Dit zal in de loop van 2020 gebeuren.
De aankoop van natuurgronden wordt gesubsidieerd, de rest zijn samenwerkingsovereenkomsten.
In 2019 vonden 2 zwerfvuilacties plaats, met respectievelijk 50 en 75 vrijwilligers die hielpen opruimen.
9 klassen namen deel aan de Week van het Bos.
Aan de Behaag onze Kempen actie namen 15 inwoners deel (20 mensen maakten gebruik van het containerpark als ophaalpunt).
Er is in 2019 hard gewerkt aan een nieuw zwerfkattenbeleid. Er is een nieuwe procedure uitgewerkt in samenwerking met de
dierenartsen en het asiel Unco Jerry. Er werd heel wat communicatie gevoerd naar de burgers en hiervoor het nodige
communicatiemateriaal aangemaakt.
Het dierenasiel zal de nog te socialiseren zwerfkatten opvangen en de kittens een thuis geven. In 2019 zijn er 73 katten via het
project opgevangen in het asiel. Hiervan zijn er 60 kittens. Van deze 73 katten, zijn er 2 terug in vrijheid gesteld, 12 overleden (11
kittens en 1 volwassen) en 59 adopties.
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Via de gemeente zijn er in totaal 36 katten in 2019 via het zwerfkattenproject behandeld, waarvan 4 ter adoptie werden
aangeboden, 12 katers werden gecastreerd, 17 kattinnen gesteriliseerd, bij één kat werd euthanasie toegepast en 2 katten werden
dood aangetroffen.
Actie: A-07.02.01: Streven naar een verlaging van de CO²-impact
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.
We streven ernaar om te komen tot de situatie dat milieubewustzijn in het DNA van onze organisatie ingebakken zit, dat we bij
iedere (ver)bouw of aankoop reeds nagaan hoe dat op de meest duurzame wijze kan gebeuren wat betreft milieuverantwoord
productgebruik en energiebesparing. Het spreekt dan ook voor zich dat heel wat uitgaven die verband houden met deze actie te
vinden zijn onder de andere acties van dit eenjarig meerjarenplan.
Volgende specifieke acties zullen deel uitmaken van het uit te werken beleid in het kader van het toekomstige meerjarenplan:
- 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
- Aankoop van een elektrische dienstwagen
- Vernieuwing van de ramen en het aanbrengen van dakisolatie in gemeenteschool Klim-Op
- Energy-challenge: de school engageert zich om energie te besparen en dit te doen door zowel concrete maatregelen als door dit te
integreren in hun educatieve doelstellingen
• Milieulessen, georganiseerd door IOK
• Milieuproject met het tweede leerjaar rond energie, water en duurzame ontwikkeling: door niet alleen opdrachten uit te voeren
in de klas maar ook opdrachten mee te geven voor thuis wordt de doelstelling ook uitgedragen naar het gezin.
Evaluatie:
Ondanks dat deze doelstellingen moeilijk haalbaar zijn, wil het bestuur het engagement blijven aangaan en zich blijven inzetten
voor het verlagen van de CO²-uitstoot. Hiervoor heeft de gemeente zich aangesloten bij het streekproject Kempen 2030 en de
vernieuwde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie afgesloten met als streefdoel: 40% CO² besparen tegen 2030 én
inzetten op klimaatadaptatie.
De kapotte armaturen en lampen worden systematisch vervangen door LED-armaturen en lampen. In de school worden de klassen
stap voor stap voorzien van LED-verlichting. Men overweegt ook in de sporthal alle verlichting te vervangen door Led-verlichting.
Hiervoor werd alvast een studie opgemaakt.
De gemeente engageerde zich om binnen een periode van 10 jaar haar openbare verlichting volledig te verLEDden.
Enkele andere voorbeelden van relevante acties in 2019:
- Ecofeest (met o.m. Repair café, geefplein en lokale en duurzame voeding);
- Speelpret op de Met, met promotie van stappen en trappen;
- Samenaankopen van dakisolatie en groendaken via IOK;
- Behaag onze Kempen (streekeigen plantgoed promoten i.k.v. klimaatadaptatie);
- Deelname en bekendmaking energiemeesters;
- Milieueducatie door milieulessen via IOK in alle basisscholen en het milieuproject 2de leerjaar in alle basisscholen;
- Aankoop van een elektrische dienstwagen (Citroën E-Berlingo);
Ook in de gemeenteschool werd ruim ingezet op energie-efficiëntie. Doel is om op school 30% energie te besparen op 3 fronten:
– Gedrag: via educatieve lessen, Mascotte Gie, workshops IOK,…
– Kleine energiebesparende maatregelen met o.m. maandelijkse tips, Dikke truiendag, timers op elektrische boilers,…
– Grotere (infrastructurele) energiebesparende maatregelen: isolatie zolder noordvleugel, vervangen enkel glas (laatste gedeelte in
2019, verLEDden van de verlichting (gestart in 2019), timers op elektrische boilers, Schoolstraat werd ‘fietsstraat’.
Actie: A-07.02.02: Initiatieven ter bevordering van het leefmilieu ondersteunen
De gemeente geeft talrijke subsidies aan particulieren ter bevordering van het milieu o.a. een subsidie voor lijnvormige elementen,
het gebruik van FSC-hout, herbruikbare luiers, … Het is de intentie om in 2019 na te gaan of deze subsidies hun doel nog bereiken
en deze eventueel te vervangen door subsidies die meer aansluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen.
Daarnaast geeft ons bestuur ook structurele subsidies aan organisaties die natuurbeheersing en -bewaring als doelstelling hebben
bv. de subsidie aan verenigingen voor de aankoop van natuurgronden, VOC, Veeweyde, Bosgroep Zuiderkempen, … Ook
organiseert en/of ondersteunt de gemeente diverse milieu-acties bv. zwerfvuilacties, de Week van het Bos, Behaag onze Kempen,
…
In 2019 wil het bestuur ook initiatieven ontwikkelen ter bevordering van het dierenwelzijn. We denken dan in eerste instantie aan
het ontwikkelen van een diervriendelijk beleid voor het inperken van de zwerfkattenpopulatie.
Evaluatie:
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In 2019 is het niet gelukt om de subsidies te evalueren. De subsidies zijn wel besproken op de MINA-raad van maart 2020. De
algemene teneur was de subsidies te behouden, maar aan te passen. Dit zal in de loop van 2020 gebeuren.
De aankoop van natuurgronden wordt gesubsidieerd, de rest zijn samenwerkingsovereenkomsten.
In 2019 vonden 2 zwerfvuilacties plaats, met respectievelijk 50 en 75 vrijwilligers die hielpen opruimen.
9 klassen namen deel aan de Week van het Bos.
Aan de Behaag onze Kempen actie namen 15 inwoners deel (20 mensen maakten gebruik van het containerpark als ophaalpunt).
Er is in 2019 hard gewerkt aan een nieuw zwerfkattenbeleid. Er is een nieuwe procedure uitgewerkt in samenwerking met de
dierenartsen en het asiel Unco Jerry. Er werd heel wat communicatie gevoerd naar de burgers en hiervoor het nodige
communicatiemateriaal aangemaakt.
Het dierenasiel zal de nog te socialiseren zwerfkatten opvangen en de kittens een thuis geven. In 2019 zijn er 73 katten via het
project opgevangen in het asiel. Hiervan zijn er 60 kittens. Van deze 73 katten, zijn er 2 terug in vrijheid gesteld, 12 overleden (11
kittens en 1 volwassen) en 59 adopties.
Via de gemeente zijn er in totaal 36 katten in 2019 via het zwerfkattenproject behandeld, waarvan 4 ter adoptie werden
aangeboden, 12 katers werden gecastreerd, 17 kattinnen gesteriliseerd, bij één kat werd euthanasie toegepast en 2 katten werden
dood aangetroffen.
Actie: A-07.02.03: Energiebesparende maatregelen
AP-07.02: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
54.991,48
5.412,00
-49.579,48
253.072,33
0,00
-253.072,33

Eindbudget
Initieel budget
57.200,00
57.200,00
1.000,00
1.000,00
-56.200,00
-56.200,00
320.000,00
300.000,00
92.500,00
92.500,00
-227.500,00
-207.500,00

Beleidsdoelstelling: BD-08: De openbare ruimte inrichten
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-08.01: Weg- en rioleringswerken uitvoeren
Sinds het beheer over de riolering werd overgedragen aan HidroRio (PIDPA), gebeurt de aanleg van wegen meestal in
overleg en zelfs op aangeven van HidroRio. Een kritische noot vanuit het bestuur moet mogelijk zijn en is zelfs
essentieel. Voor de werken aan de rioleringsinfrastructuur ontvangt HidroRio vaak zeer hoge subsidies van de Vlaamse
Overheid. Daarnaast wil ons bestuur ook eigen accenten leggen in het belang van de verkeersveiligheid.
Actie A-08.01.01: Omgeving Zwanenberg aanleggen
Het wegenis- en rioleringsproject aan Zwanenberg is van start gegaan in 2018. HidroRio draagt de kosten voor de
rioleringswerken terwijl de gemeente zal instaan voor de wegenwerken. Een belangrijke doelstelling voor ons bestuur
is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Daartoe zal Zwanenberg omgetoverd worden tot een
fietsstraat en zullen ook in de aanpalende straten een aantal maatregelen genomen worden om het verkeer af te
remmen. Anno 2019 zijn reeds de eerste passende signalisatiemaatregelen in die zin besproken met de aannemer. Zo
zal er onderzocht worden of de Albertstraat kan ingericht worden als ‘schoolstraat’.
Actie A-08.01.02: Weg- en rioleringsinfrastructuur Dekbunders moderniseren
In het dossier van de heraanleg van de Itegemse Steenweg werd als voorwaarde opgelegd dat riolering moest
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 omgevingsvergunning is in aanvraag maar stuit op heel wat bezwaren van de omwonenden. Ons bestuur wil in
overleg gaan met de buurtbewoners en bekijken wat eventueel kan gedaan worden om tegemoet te komen aan hun
verzuchtingen, met ook de specifieke geschiedenis van het dossier indachtig.
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Actie A-08.01.03: Ingrijpen op de weginfrastructuur ter bevordering van de Verkeersveiligheid
Het bestuur wil volop inzetten op verkeersveiligheid en denkt in hoofdzaak aan de zwakke weggebruikers. Sommige
ingrepen vragen een beperkte inspanning en staan al meteen in 2019 op het programma. We denken dan vooral aan
het passend aanbrengen van fietssuggestiestroken in de kernstraten waar nuttig en mogelijk en een proef met een
LED-aflijning aan de zebrapaden op drukke kruispunten om deze in het donker beter zichtbaar te maken.
Verder willen we ook werk maken van de aanleg van een gescheiden fietspad (Herentalse Steenweg of Nijlense
Steenweg) en het conflictvrij maken van een aantal gevaarlijke kruispunten (Uilenberg/Itegemse Steenweg/Langstraat
en Molenstraat/Boudewijnlaan). Om de heraanleg van het kruispunt aan de Molenstraat/Boudewijnlaan mogelijk te
maken, werd reeds een eigendom aangekocht in 2018.
Evaluatie:
• Afsluiten overeenkomst met Pidpa-Hidrorio i.v.m. modaliteiten aan te stellen ontwerper weg- en rioleringswerken HeikantDoornstraat-Boudewijnlaan en Paleerstraat
• Aanstellen ontwerper weg- en rioleringswerken Heikant-Doornstraat-Boudewijnlaan en Paleerstraat
Actie A-08.01.01:
De weg- en rioleringswerken aan Zwanenberg en Bergense Steenweg (tot Cardijnlaan) werden afgerond in mei 2019. Hierbij werd
gekozen voor een breed voetpad aan de kant van de school, de inrichting van een fietsstraat in Zwanenberg (tussen Molenstraat en
Albertstraat), het plaatsen van een OCTOPUS-paal, welbepaalde wegmarkeringen en het plaatsen van geleidehekken aan de
schoolingang.
Actie A-08.01.02:
Enkele bewonersvergaderingen in 2019 hebben geleid tot een definitieve doorbraak in dit dossier. Het ontwerp werd aangepast:
grasbetontegels naast de rijweg, versmalling van de grachten, aanpassing uitvoeringsmodaliteiten pompstation, LED-verlichting. De
omgevingsvergunning werd eveneens bekomen zodat het project in de startblokken staat voor aanbesteding.
Actie A-08.01.03:
Verkeersveiligheid is een zorg van ons allen. Het bestuur heeft daarom reeds in 2019 ruim ingezet op dit item:
• Plaatsing zebrapadreflectoren aan de zebrapaden te Bouwelse Steenweg x Albertstraat, Molenstraat x Cardiijnlaan en Vonckstraat
x Schoetersstraat
• Plaatsing geleidehekken schoolingang Zwanenberg
• Plaatsen biggenruggen Astridlaan ter afscherming van het fietspad
• Invoering doodlopende straat te Schransstraat
• Accentueren kruispunt Pauwelstraat x Langstraat door wegmarkeringen
• Invoering snelheidsbeperking Wiekevorstse Steenweg
• Aanstellen ontwerper voor afbraak woning Molenstraat 148 voor mogelijke heraanleg kruispunt Boudewijnlaan x Herentalse
Steenweg
• Engagementverklaring Verkeersveilige gemeente
• Deelname campagne Control Cruisers
• Deelname campagne Straatvinken
• Deelname Week van de Mobiliteit
• Aanleg parking Vonckstraat: uitbreiding van parkeerplaatsen binnen het centrum + Plaatsen fietsenstalling + OV (LED verlichting)
Actie: A-08.01.01: Omgeving Zwanenberg aanleggen
Het wegenis- en rioleringsproject aan Zwanenberg is van start gegaan in 2018. HidroRio draagt de kosten voor de rioleringswerken
terwijl de gemeente zal instaan voor de wegenwerken. Een belangrijke doelstelling voor ons bestuur is het verbeteren van de
verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Daartoe zal Zwanenberg omgetoverd worden tot een fietsstraat en zullen ook in de
aanpalende straten een aantal maatregelen genomen worden om het verkeer af te remmen. Anno 2019 zijn reeds de eerste
passende signalisatiemaatregelen in die zin besproken met de aannemer. Zo zal er onderzocht worden of de Albertstraat kan
ingericht worden als ‘schoolstraat’.
Evaluatie:
De weg- en rioleringswerken aan Zwanenberg en Bergense Steenweg (tot Cardijnlaan) werden afgerond in mei 2019. Hierbij werd
gekozen voor een breed voetpad aan de kant van de school, de inrichting van een fietsstraat in Zwanenberg (tussen Molenstraat en
Albertstraat), het plaatsen van een OCTOPUS-paal, welbepaalde wegmarkeringen en het plaatsen van geleidehekken aan de
schoolingang.
Actie: A-08.01.02: Weg- en rioleringsinfrastructuur Dekbunders moderniseren
In het dossier van de heraanleg van de Itegemse Steenweg werd als voorwaarde opgelegd dat riolering moest aangelegd worden in
de wijk ‘Dekbunders’. Deze wijk dateert van eind jaren ’60 en werd nooit met deze voorzieningen uitgerust. De gemeente
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
Gemeente Herenthout

2019

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 omgevingsvergunning is in aanvraag maar stuit op heel wat bezwaren van de omwonenden. Ons bestuur wil in overleg gaan met
de buurtbewoners en bekijken wat eventueel kan gedaan worden om tegemoet te komen aan hun verzuchtingen, met ook de
specifieke geschiedenis van het dossier indachtig.
Evaluatie:
Enkele bewonersvergaderingen in 2019 hebben geleid tot een definitieve doorbraak in dit dossier. Het ontwerp werd aangepast:
grasbetontegels naast de rijweg, versmalling van de grachten, aanpassing uitvoeringsmodaliteiten pompstation, LED-verlichting. De
omgevingsvergunning werd eveneens bekomen zodat het project in de startblokken staat voor aanbesteding.
Actie: A-08.01.03: Ingrijpen op de weginfrastructuur ter bevordering van de verkeersveiligheid
Het bestuur wil volop inzetten op verkeersveiligheid en denkt in hoofdzaak aan de zwakke weggebruikers. Sommige ingrepen
vragen een beperkte inspanning en staan al meteen in 2019 op het programma. We denken dan vooral aan het passend
aanbrengen van fietssuggestiestroken in de kernstraten waar nuttig en mogelijk en een proef met een LED-aflijning aan de
zebrapaden op drukke kruispunten om deze in het donker beter zichtbaar te maken.
Verder willen we ook werk maken van de aanleg van een gescheiden fietspad (Herentalse Steenweg of Nijlense Steenweg) en het
conflictvrij maken van een aantal gevaarlijke kruispunten (Uilenberg/Itegemse Steenweg/Langstraat en
Molenstraat/Boudewijnlaan). Om de heraanleg van het kruispunt aan de Molenstraat/Boudewijnlaan mogelijk te maken, werd
reeds een eigendom aangekocht in 2018.
Evaluatie:
Verkeersveiligheid is een zorg van ons allen. Het bestuur heeft daarom reeds in 2019 ruim ingezet op dit item:
• Plaatsing zebrapadreflectoren aan de zebrapaden te Bouwelse Steenweg x Albertstraat, Molenstraat x Cardiijnlaan en Vonckstraat
x Schoetersstraat
• Plaatsing geleidehekken schoolingang Zwanenberg
• Plaatsen biggenruggen Astridlaan ter afscherming van het fietspad
• Invoering doodlopende straat te Schransstraat
• Accentueren kruispunt Pauwelstraat x Langstraat door wegmarkeringen
• Invoering snelheidsbeperking Wiekevorstse Steenweg
• Aanstellen ontwerper voor afbraak woning Molenstraat 148 voor mogelijke heraanleg kruispunt Boudewijnlaan x Herentalse
Steenweg
• Engagementverklaring Verkeersveilige gemeente
• Deelname campagne Control Cruisers
• Deelname campagne Straatvinken
• Deelname Week van de Mobiliteit
• Aanleg parking Vonckstraat: uitbreiding van parkeerplaatsen binnen het centrum + Plaatsen fietsenstalling + OV (LED verlichting)
AP-08.01: Weg- en rioleringswerken uitvoeren
Investeringen

Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
530.199,50
-530.199,50

Eindbudget
Initieel budget
825.000,00
825.000,00
-825.000,00
-825.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-10: De sociale cohesie binnen onze samenleving bevorderen
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-10.02: Buurtgerichte zorg organiseren
Actie A-10.02.01: Een wijkhuis inrichten en exploiteren
In 2018 opende, in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen, het buurthuis ’t Lindehofke.
Daarvoor konden we rekenen op subsidiëring. De bedoeling van dit buurthuis is dat het op termijn wordt gebruikt en
uitgebaat door en voor de buurtbewoners. De ondersteuning van OCMW en Zonnige Kempen blijft maar wordt
afgebouwd. Ook hier zullen in de loop van 2019 haalbare en betaalbare trajecten en visies moeten worden vastgelegd.
Daarentegen is het de bedoeling de activiteiten binnen het buurthuis op te bouwen en er een deel van de
dienstverlening van het lokaal bestuur aan te bieden om zo deels tegemoet te komen aan de vereiste van buurtgerichte
zorg. Door de vertrouwensband die op deze manier met de wijkbewoners kan opgebouwd worden,
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kunnen we ook sneller problemen detecteren en gerichte hulp aanbieden.
OCMW en Zonnige Kempen dragen momenteel de kosten en de bewoners dragen een klein gedeelte bij doch naar de
toekomst toe is het de bedoeling om de werking van het buurthuis onder te brengen in een vzw. De juridische
structuur en de financiering ervan wordt in 2019 bekeken.
Actie A-10.02.02: De dienstverlening naar de burger brengen
In het nieuwe woonzorgdecreet worden de opdrachten van een lokaal dienstencentrum geactualiseerd. Dit wil zeggen
dat ze meer stroken met de veranderende maatschappelijke context. Om de juiste accenten te leggen binnen onze
gemeente betreffende de organisatie van buurgerichte zorg willen wij vertrekken vanuit een buurtanalyse die sterktes
en hiaten van buurten in kaart brengt. Op basis van deze analyse - die samen met lokale actoren tot stand komt - zal
het lokaal dienstencentrum informatie bieden, noden en problemen in de buurt signaleren, ontspanning en
ontmoeting aanbieden, de krachten van de buurt benutten en versterken, waar nodig een bemiddelende rol opnemen,
burenhulp stimuleren en faciliteren en de competenties en talenten van de gebruikers benutten met het oog op sociale
waardering. De focus voor het lokaal dienstencentrum ligt op het voorkomen van vereenzaming en (de toenemende)
zorgafhankelijkheid.
In 2019 willen wij bekijken hoe we deze buurtanalyse kunnen aanpakken om van daaruit de nodige acties op te zetten.
Evaluatie:
Actie A-10.02.01:
- Oprichting van een vzw was in 2019 nog niet aan de orde:
o Te grote verantwoordelijkheid
o Prioriteit gegeven aan het werken rond samenhorigheid
- Wijkhuis wordt zowel door externen als het lokaalbestuur en ZK gebruikt: ’t Doolhofke, speelbabbels, zwerfvuilactie, sportraad,
bewonersvergadering, …
Actie A-10.02.02:
In 2019 werd binnen Neteland Welzijn en Zorg de oefening gemaakt wat betreft methodiek in het uitvoeren van een omgevings- of
buurtanalyse in het kader van buurtgerichte zorg.
Daarnaast heeft Vonk 3 samen met de provincie Antwerpen een ondersteuningspakket ontwikkeld om lokale besturen en
woonzorgorganisaties te ondersteunen in het uitvoeren van deze analyse. In overleg met deze partners werd beslist om samen met
de lokale besturen van Eerstelijnszone Middenkempen de eerste versie van dit ondersteuningspakket uit te testen aan de hand van
een piloottest. Via workshops worden de verschillende stappen van het ondersteuningspakket doorlopen om zo op het einde een
eerste zelf samengesteld rapport te bekomen met aanbevelingen voor concrete acties en beleidsinitiatieven in het kader van
zorgzame buurten.
De eerste workshop startte in januari 2020.
Actie: A-10.02.01: Een wijkhuis inrichten en exploiteren
In 2018 opende, in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen, het buurthuis ’t Lindehofke. Daarvoor
konden we rekenen op subsidiëring. De bedoeling van dit buurthuis is dat het op termijn wordt gebruikt en uitgebaat door en voor
de buurtbewoners. De ondersteuning van OCMW en Zonnige Kempen blijft maar wordt afgebouwd. Ook hier zullen in de loop van
2019 haalbare en betaalbare trajecten en visies moeten worden vastgelegd.
Daarentegen is het de bedoeling de activiteiten binnen het buurthuis op te bouwen en er een deel van de dienstverlening van het
lokaal bestuur aan te bieden om zo deels tegemoet te komen aan de vereiste van buurtgerichte zorg. Door de vertrouwensband die
op deze manier met de wijkbewoners kan opgebouwd worden, kunnen we ook sneller problemen detecteren en gerichte hulp
aanbieden.
OCMW en Zonnige Kempen dragen momenteel de kosten en de bewoners dragen een klein gedeelte bij doch naar de toekomst toe
is het de bedoeling om de werking van het buurthuis onder te brengen in een vzw. De juridische structuur en de financiering ervan
wordt in 2019 bekeken
Evaluatie:
- Oprichting van een vzw was in 2019 nog niet aan de orde:
o Te grote verantwoordelijkheid
o Prioriteit gegeven aan het werken rond samenhorigheid
- Wijkhuis wordt zowel door externen als het lokaalbestuur en ZK gebruikt: ’t Doolhofke, speelbabbels, zwerfvuilactie, sportraad,
bewonersvergadering, …
Actie: A-10.02.02: De dienstverlening naar de burger brengen
In het nieuwe woonzorgdecreet worden de opdrachten van een lokaal dienstencentrum geactualiseerd. Dit wil zeggen dat ze meer
stroken met de veranderende maatschappelijke context. Om de juiste accenten te leggen binnen onze gemeente betreffende de
organisatie van buurgerichte zorg willen wij vertrekken vanuit een buurtanalyse die sterktes en hiaten van buurten in kaart brengt.
Op basis van deze analyse - die samen met lokale actoren tot stand komt - zal het lokaal dienstencentrum informatie bieden,
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noden en problemen in de buurt signaleren, ontspanning en ontmoeting aanbieden, de krachten van de buurt benutten en
versterken, waar nodig een bemiddelende rol opnemen, burenhulp stimuleren en faciliteren en de competenties en talenten van
de gebruikers benutten met het oog op sociale waardering. De focus voor het lokaal dienstencentrum ligt op het voorkomen van
vereenzaming en (de toenemende) zorgafhankelijkheid.
In 2019 willen wij bekijken hoe we deze buurtanalyse kunnen aanpakken om van daaruit de nodige acties op te zetten.
Evaluatie:
In 2019 werd binnen Neteland Welzijn en Zorg de oefening gemaakt wat betreft methodiek in het uitvoeren van een omgevings- of
buurtanalyse in het kader van buurtgerichte zorg.
Daarnaast heeft Vonk 3 samen met de provincie Antwerpen een ondersteuningspakket ontwikkeld om lokale besturen en
woonzorgorganisaties te ondersteunen in het uitvoeren van deze analyse. In overleg met deze partners werd beslist om samen met
de lokale besturen van Eerstelijnszone Middenkempen de eerste versie van dit ondersteuningspakket uit te testen aan de hand van
een piloottest. Via workshops worden de verschillende stappen van het ondersteuningspakket doorlopen om zo op het einde een
eerste zelf samengesteld rapport te bekomen met aanbevelingen voor concrete acties en beleidsinitiatieven in het kader van
zorgzame buurten.
De eerste workshop startte in januari 2020.
AP-10.02: Buurtgerichte zorg organiseren
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
13.266,98
96,00
-13.170,98

Eindbudget
Initieel budget
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00

Beleidsdoelstelling: BD.04: Bijdragen aan het welzijn binnen onze grenzen en daarbuiten

Actieplan: AP.04.01: Elke burger een menswaardig leven garanderen
Van bij het ontstaan van de OCMW’s is het de corebusiness van deze instelling om de burgers bij te staan in het
verzekeren van een menswaardig bestaan. Om dit te bekomen wordt er verplicht beroep gedaan op gediplomeerde
maatschappelijk werkers. Hoewel deze taakstelling algemeen is voor ons land, kan elke gemeente zich onderscheiden
door de invulling die wordt gegeven.
Actie: A.04.01.01: De grondrechten van onze burgers verzekeren
1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-8 / 1-11 / 1-16/ 2 / 5
Ons OCMW kenmerkt zich door de persoonlijke aanpak van cliënten, aanklampend en op maat werken om de meest kwetsbare
groepen in onze samenleving te kunnen bereiken. Ons OCMW heeft hiervoor door de jaren heen een uitgebreid instrumentarium
uitgebouwd. Door het outreachend werken staan onze medewerkers dagelijks met beide voeten in de leefwereld van de cliënt. We
bereiken dit o.m. door:
-) het verderzetten van de persoonlijke benadering van onze cliënten;
-) open gespreksvoering met het bijzonder comité voor de sociale dienst;
-) we fungeren als sociale tolk: we vertalen de verwachtingen van de maatschappij naar de cliënt zodat deze bewuste keuzes kan
maken en zijn plichtsbesef aangewakkerd wordt;
-) inzetten op kinderarmoede door verdere samenwerking met de dienst Opvoedingsondersteuning en externe diensten (bv.
Feestvarken);
-) verdere regionale samenwerking om het recht op wonen te verzekeren o.a. deelname aan HUB’s van Welzijnszorg Kempen,
deelname aan SVK ISOM;
-) organiseren van gestructureerde werkdagen met de sociale dienst om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en te
bewaken door:
- de actualisering van de steunnormen om zo nog meer op maat van de cliënt te kunnen werken;
- opvolging wetgeving;
- afstemmen van methodieken tussen de verschillende maatschappelijk werkers;
- detecteren van noden zoals vorming, ondersteuning, extra expertise, …
-) recht op vrije tijd waarborgen door de middelen van culturele participatie in te zetten en oprichting van een ‘Rap op Stap’kantoor door een vrijwilliger en i.s.m. de dienst vrije tijd.
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AP.04.01: Elke burger een menswaardig leven garanderen
Exploitatie

Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
1.011,54
1.011,54

Overig Beleid
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Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
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Beleidsdoelstelling: BD-01: De toekomst van de gemeente verzekeren
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-01.02: De bestuurskracht verhogen door intergemeentelijke samenwerking
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-01.02.01: Gemeentezone Neteland
Om de bestuurskracht te verhogen en de regio beter te wapenen voor de toekomst, zal verder, en in een open communicatie,
worden ingezet op de samenwerking tussen de gemeenten van de politiezone Neteland, ook op vlakken die niets met politie te
maken hebben. Alhoewel de informele samenwerking perfect werkte, werd een projectvereniging opgericht zodat de mogelijkheid
werd gecreëerd om in te tekenen op subsidieoproepen. Binnen de gemeentezone Neteland zijn de gemeenten prioritaire partners
van mekaar en nemen ze beslissingen inzake samenwerking samen, op een collegiale manier. Zo is er inmiddels een intense
samenwerking op het vlak van bibliotheek, zomeractiviteiten, rampenplanning, … De samenwerking levert niet noodzakelijk altijd
een besparing op maar verstrekt de bestuurskracht, ook van de individuele gemeenten. Zo worden o.m. afspraken gemaakt om een
zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van de regio te garanderen in de raden van bestuur van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Het is de intentie om in 2019 een coördinator aan te werven om deze vereniging verder uit te bouwen
tot een volwaardig alternatief voor een (verplichte) gemeentelijke fusie.
Evaluatie:
Met de nieuwe legislatuur schoot ook de samenwerking binnen gemeentezone Neteland uit de startblokken. Er werden o.a.
volgende initiatieven genomen:
- aanduiding van twee noodplanningsambtenaren die voor de Netelandgemeenten instaan en onderling uitwisselbaar zijn.
- aanwervingsprocedure voor twee handhavingsambtenaren die door de Netelandgemeenten zullen worden gedeeld. Een eerste
procedure bleef zonder resultaat. De procedure werd opnieuw opgestart.
- organisatie van de Buitenspeeldag op verschillende locaties en verschillende dagen, afgestemd tussen de Netelandgemeenten en
toegankelijk voor alle kinderen uit de deelnemende gemeenten.
- beslissing tot aanwerving van een gezamenlijke coördinator voor de gemeentezone Neteland.
- indienen van diverse subsidieaanvragen voor gezamenlijke initiatieven bv. rond cultuurbeleid.
In 2019 werd het Neteland-verhaal ook officieel geïntroduceerd bij alle medewerkers van het lokaal bestuur. Dit gebeurde door de
organisatie van een avondactiviteit in ’t Schaliken in Herentals waar de medewerkers op een ludieke manier konden kennismaken
met wat Neteland allemaal doet en welk voordeel het voor de besturen kan opleveren. Om de aandacht hierrond niet te laten
verslappen, werd beslist om voortaan op regelmatige basis een Neteland-nieuwsbrief onder de medewerkers te verspreiden.
Actie: A-01.02.02: ISOM
Ons OCMW werkt al jarenlang samen met 6 andere OCMW’s onder de noemer ISOM (Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s
Middenkempen). Deze samenwerking maakt het mogelijk om onze dienstverlening uit te breiden op een manier die we alleen niet
zouden aankunnen. Zo organiseert ISOM voor de aangesloten gemeenten een tewerkstellingsdienst, juridische hulpverlening,
psychologische hulpverlening, vrijwilligerswerking, … De personeelsleden zijn een bepaald percentage van hun werktijd aanwezig
bij elk van de aangesloten besturen. ISOM put zijn middelen uit subsidiëring van de hogere overheden en bijdragen van de
aangesloten besturen volgens een overeengekomen verdeelsleutel.
De toekomstige werking van ISOM zal bekeken worden en zo goed mogelijk worden afgestemd op de belangen van Neteland.
Evaluatie:
In 2019 werden stappen gezet voor de integratie van ISOM in gemeentezone Neteland. Aangezien ook Lille en Kasterlee deel
uitmaken van ISOM – en niet van Neteland – moesten met beide gemeenten afspraken gemaakt worden rond gezamenlijke
dienstverlening.
Ook de dienstverlening van ISOM zelf onderging een aantal wijzigingen. Door de wijzigingen in de vrijwilligerswetgeving,
verschoven een aantal taken binnen de vrijwilligerswerking van ISOM naar de gemeenten. Ook de tewerkstellingsdienst stelde zijn
huidige werking in vraag in een rondetafel met deelnemers uit de verschillende gemeenten en OCMW’s.
Over het algemeen wordt de dienstverlening door ISOM als positief ervaren en een meerwaarde voor de afzonderlijke besturen.
Actie: A-01.02.03: Andere vormen van samenwerking
De gestructureerde samenwerking zoals hierboven beschreven, sluit andere vormen van samenwerking niet uit. Bedoeling moet
wel zijn de prioriteit te geven aan Neteland om de bestuurskracht zoveel mogelijk daar (gebundeld) te versterken.
Zowel gemeente als OCMW zijn lid van een amalgaam aan samenwerkingsverbanden uit verschillende beleidsdomeinen. We
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denken dan aan PIDPA, IVEKA, IOK, … maar ook aan samenwerkingsverbanden die gestructureerd zijn als een vereniging zonder
winstoogmerk (Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, SVK ISOM, Bosgroep Zuiderkempen, …), als projectvereniging (Kempens
Karakter, …) of interlokale vereniging (Middenkempen, Sportregio Kempen, …).
Evaluatie:
De samenwerkingsverbanden zetten in 2019 vooral in op de kennismaking met de nieuwe besturen. Dit bracht meteen nieuwe
projecten mee, zoals de overdracht van de openbare verlichting met het oog op versnelde verledding (Fluvius) of de doorbraak in
het rioleringsdossier Dekbunders (PIDPA).
In het oog springt ook de ontbinding van de interlokale vereniging Sportregio Kempen. Aangezien de acties van deze vereniging niet
meer tegemoet kwamen aan de verwachtingen van de besturen, werd binnen Neteland beslist om een soortgelijke dienstverlening
op Netelandschaal te organiseren.
AP-01.02: De bestuurskracht verhogen door intergemeentelijke samenwerking
Exploitatie

Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
71.235,76
-71.235,76

Eindbudget
Initieel budget
121.000,00
121.000,00
-121.000,00
-121.000,00

Actieplan: AP-01.03: De kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau tillen
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-01.03.01: Werken aan een kwaliteitsvol organisatiemodel
Zowel bestuur als personeel stellen een goede dienstverlening aan de burger voorop. Binnen de beperkte mogelijkheden die het
huidige gemeentehuis ons biedt, wil een werkgroep op zoek gaan naar een nieuw dienstverleningsmodel dat de burger centraal
stelt. Als onmiddellijke actie zien we een gecentraliseerd onthaal om zo de wachttijden aan de loketten te beperken, de
mogelijkheid voor de burger om afspraken te maken en een meer uitgebreide bereikbaarheid van de diensten. We zijn ons ervan
bewust dat deze doelstelling heel wat inzet en flexibiliteit vraagt van het personeel en willen dit dan ook realiseren in overleg met
een vertegenwoordiging van alle diensten via het gezamenlijk MAT.
Evaluatie:
Alvorens over te gaan tot gefragmenteerde ingrepen in de dienstverlening, werd beslist dit eerst in een globaal kader te bekijken.
Daarom werd een lastenboek uitgeschreven voor het aantrekken van externe begeleiding bij het uittekenen van een geheel nieuw
dienstverleningsconcept voor de organisatie. In 2019 werden reeds de inschrijvingen ontvangen. Deze zullen nu verder beoordeeld
worden, waarna het traject in 2020 van start kan gaan.
Actie: A-01.03.02: Gestructureerde kwaliteitszorg in de organisatie brengen
Ons personeel streeft alle dagen naar kwaliteit in hun werk. Echter, steeds meer groeit ook bij onze organisatie de noodzaak om
kwaliteitszorg in het hart van onze organisatie in te bedden.
Een organisatie die wil groeien moet zichzelf voortdurend in vraag stellen. De verbetering die deze kritische houding met zich zou
moeten meebrengen kan zich op verschillende vlakken situeren, zowel naar de burger toe als door het reorganiseren van interne
processen. De voorbije jaren werkte de organisatie aan een zelfevaluatie waaruit verschillende te realiseren acties naar voren
kwamen. Van beloftevolle teksten moet dit leiden tot een effectief verbeterde werking. Door de uitvoering van deze acties te
evalueren en de zelfevaluatie na een aantal jaren te herhalen en eventueel uit te breiden met een bevolkingsonderzoek, kunnen we
onze voortgang meten. Een ambtenaar die gedeeltelijk met kwaliteitszorg belast wordt stuurt dit proces aan en helpt voorkomen
dat dit niet verdwijnt tussen de vele taken van ons bestuur.
Evaluatie:
De diensten kregen de opdracht om een aantal procedures die binnen hun dienst gangbaar waren uit te tekenen. Deze werkwijze
brengt niet alleen mee dat essentiële dienstverlening snel door een ander personeelslid kan overgenomen worden, maar ook dat
het uitschrijven ervan vaak anomalieën of mogelijke verbeteringen aan het licht brengt. Aangezien het secretariaat in handen werd
gegeven van een nieuwe medewerker en het bestuur tevens geconfronteerd werd met de invoering van het Decreet Lokaal
Bestuur, bleek het uitschrijven van de processen binnen het secretariaat alvast een zeer nuttige oefening. Het in kaart brengen van
alle processen binnen de organisatie zal lange tijd in beslag nemen en is nooit af, aangezien de organisatie evolueert, de wetgeving
wijzigt en de processen up-to-date moeten gehouden worden. Het bewaken hiervan is de hoofdtaak van een kwaliteitscoördinator,
die in 2019 echter nog niet werd aangeworven.
Actie: A-01.03.03: Aangepaste communicatiemiddelen gebruiken
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Meer en meer mensen proberen hun info te vergaren via het internet. Om de burgers bevredigend te informeren moet het lokaal
bestuur meevaren met deze stroom. Om het communicatief bereik te maximaliseren, moet worden ingespeeld op de verregaande
verankering van de sociale media in de leefwereld van de bevolking en de directheid die ermee gepaard gaat. Onze organisatie
beschikt over een toegankelijke website waar het e-loket al een vooraanstaande plaats inneemt. 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, Instagram, …) 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. Daarom blijven we werken met een (eventueel uitgebreid) Gemeentenieuws en diverse publicaties zoals
een wervingsbrochure voor de adviesraden.
Via het intranet kan informatie handig gedeeld worden tussen de medewerkers. Ook ten aanzien van de gemeente- en OCMWraadsleden zal worden ingezet op een verbeterde communicatie.
Evaluatie:
Het aantal volgers van onze verschillende facebookpagina’s blijft nog steeds stijgen. Het gemiddelde bereik van een facebookpost
op de gemeentelijke pagina is 1200 personen. Een belangrijk mediakanaal dus!
Op Twitter zijn we het afgelopen jaar weinig actief geweest aangezien deze app veel minder in gebruik is bij onze Herenthoutse
burgers.
Begin 2018 zijn we gestart met een gemeentelijke Instagramaccount. Dit sociale mediakanaal heeft de laatste jaren enorm aan
populariteit gewonnen en is na facebook en YouTube momenteel het derde populairste sociale mediakanaal in Vlaanderen. Zeker
de razend populaire vluchtige (24u) posts op Instagram-stories zijn niet meer weg te denken in een moderne communicatiemix. We
merken dat meer en meer burgers de sociale mediakanalen gebruiken om in dialoog te gaan met de organisatie, of om informatie
op te zoeken of te verkrijgen. Sociale media zijn immers laagdrempelig en makkelijk toegankelijk. We dienen er wel steeds over te
waken dat dialogen of discussies die op dit platform gevoerd worden, relevant en geoorloofd zijn. Tot hiertoe was dit steeds het
geval.
De klassieke communicatiekanalen mogen we echter niet verwaarlozen. Zeker het gedrukte gemeentenieuws, Drianekes en de
jeugdgids blijven populair bij de burger. Het gemeentenieuws telde in 2019 vijf edities en kreeg een kleine make-over. We
gebruiken meer foto’s en delen de artikels niet langer op per loket, maar per thema. We hopen zo de informatie gerichter tot bij
het juiste doelpubliek te brengen.
Na de uitwerking van het nieuwe dienstverleningsconcept staat de opmaak van een volledig nieuwe huisstijl op de planning.
Om leden te werven voor de nieuw samen te stellen adviesraden, werd een extra publicatie opgemaakt en bedeeld over alle
brievenbussen.
Ook de wekelijkse digitale nieuwsbrief blijft een mooie aanvulling op het gedrukte gemeentenieuws. Het aantal abonnees steeg
spectaculair naar bijna 900 dankzij het pop-upformulier om in te schrijven dat we aan de website toevoegden.
Het gebruik van het e-loket wint ook nog steeds aan terrein. In 2019 voegden we een aantal extra formulieren toe zoals het
formulier voor inname van het openbaar domein.
Bij het verspreiden van het gemeentenieuws, Drianekes en de jeugdgids worden ook steeds de edities gepubliceerd op de website,
waar iedereen ze digitaal kan raadplegen.
Sinds 2019 worden de openbare zittingen van de gemeente- en OCMW-raad opgenomen als audiobestand en gepubliceerd op de
website.
Voor de aankoop van tickets voor evenementen en activiteiten werd voor Loket Vrije Tijd, Loket Zorg & Gezondheid en de
Jeugddienst gestart met digitale ticketverkoop via eventbrite.be.
AP-01.03: De kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau tillen
Exploitatie

Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
8.120,47
-8.120,47

Eindbudget
Initieel budget
66.000,00
16.000,00
-66.000,00
-16.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-02: Investeren in het welzijn van het personeel
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-02.04: De psychische belasting van het personeel verminderen
Evaluatie:
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zie onderliggende acties
Actie: A-02.04.01: 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 de noden van de medewerkers.
Om ieders competenties ten volle tot zijn recht te laten komen, is het belangrijk te weten waar hun interesses en zelfs hun passies
liggen. Het is de bedoeling om ‘goesting’-gesprekken te voeren met het personeel om zo optimaal de juiste vrouw/man op de juiste
plaats te krijgen.
We evolueren zo naar functiebeschrijvingen die 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.
Evaluatie:
- In het voorjaar van 2019 hebben burgemeester en 1e schepen kennismakingsgesprekken gevoerd met alle medewerkers die
hiervoor openstonden.
- In de zomer van 2019 heeft de algemeen directeur functioneringsgesprekken gevoerd.
- De opmaak van nieuwe functiebeschrijvingen wordt mee opgenomen bij de implementatie van het nieuwe organogram en wordt
uitbesteed aan een externe partner die ons hierin zal begeleiden.
Actie: A-02.04.02: Acties organiseren om waardering voor het personeel uit te drukken
2019 is ongetwijfeld een schakeljaar naar grote veranderingen in onze organisatie, zoals u reeds in andere acties kon lezen. Bij deze
omschakelingen willen we volop inzetten op inspraak en betrokkenheid van het personeel, zo bijvoorbeeld bij de opmaak van het
meerjarenplan voor de legislatuur of bij het opmaken van een nieuw dienstverleningsmodel.
De sociale dienst voor het personeel krijgt de opdracht om acties te organiseren die de sfeer tussen de medewerkers kunnen
verbeteren en de waardering van het bestuur uitdrukken voor de dagelijkse inzet van het personeel. Er zijn reeds
Gezondheid@Work, de gratis griepvaccins, de teamdag en de nieuwjaarsreceptie. Het bestuur wil aan het personeel laten blijken
dat het besef leeft dat het beleid alleen maar kan slagen mits de inzet van het personeel.
Evaluatie:
Het is een trend dat het welzijn van het personeel steeds meer op de voorgrond treedt. Ook ons bestuur levert hiervoor
inspanningen.
- Gezondheid@work stond dit jaar in het teken van ‘doe de test’ ter preventie van darmkanker. Dr. Colemont gaf een inspirerende
lezing rond het onderwerp en overtuigde ons bestuur ervan om voor onze medewerkers jonger dan 49 jaar gratis feco-testen ter
beschikking te stellen.
- De nieuwjaarsreceptie werd in een nieuw jasje gestoken. Er werd een hele dag vrijgemaakt voor de presentatie van het nieuwe
meerjarenplan door het bestuur, een interactieve sessie om het personeel kennis te laten maken met cijfers en feiten van de
diensten en hun dienstverlening en een informeel etentje waarbij op een later tijdstip ook de partners en de oud-gedienden
mochten aansluiten. De nieuwe formule sloeg aan!
- Met Verloren Maandag trakteert het bestuur de medewerkers op worstenbrood en appelbollen.
- Er werd een nieuwe deontologische code goedgekeurd voor het personeel. Deze moet de personeelsleden helpen om correct te
handelen in moeilijke situaties, zowel binnen als buiten het werk
- Het re-integratietraject voor langdurig zieken is goedgekeurd.
Actie: A-02.04.03: De arbeidsomstandigheden optimaliseren
In 2019 wordt een nieuw Globaal Preventieplan opgesteld voor de periode 2020-2025. Dit zal acties bevatten om het welzijn van
het personeel te garanderen en te verbeteren.
Daarnaast wordt, zoals u eerder al kon lezen, getracht om het personeel steeds van de nodige werkingsmiddelen te voorzien om
hun werk te vergemakkelijken. We denken dan ook aan het ter beschikking stellen van software (actie 02.03.01). Om het fietsen
naar het werk aan te moedigen voorzien we niet alleen een fietsvergoeding, maar wordt de fietsenstalling aan het gemeentehuis
vernieuwd en uitgebreid zodat onze fietsende collega’s hun fiets ’s avonds veilig en droog kunnen terugvinden.
In de voorbereiding van het meerjarenplan voor de legislatuur zal ook een groeipad voorzien worden voor de tweede
pensioenpijler.
Evaluatie:
Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is een voortdurend aandachtspunt. In 2019 werden vooral de plannen voor de
komende jaren op dit vlak uitgetekend:
- er werd een nieuw globaal preventieplan goedgekeurd voor de periode 2020-2025.
- in het meerjarenplan is een verhoging van de 2e pensioenpijler voorzien met steeds een halve procent in de even jaren 2020 –
2022 – 2024
- er werd een policy goedgekeurd voor het gebruik van IT-toestellen en het afsluiten van een GSM-abonnement voor bepaalde
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functies als voordeel van alle aard.
AP-02.04: De psychische belasting van het personeel verminderen
Exploitatie

Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
55.002,31
-55.002,31

Eindbudget
Initieel budget
52.500,00
52.500,00
-52.500,00
-52.500,00

Beleidsdoelstelling: BD-03: Het leefcomfort van de burger verhogen
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-03.01: Samen werken aan het veiligheidsgevoel
Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn weliswaar geen synoniemen, maar een veilige omgeving versterkt wel het
veiligheidsgevoel van de meeste mensen. Op een veilige omgeving kan en wil het bestuur ook inzetten. Een actieve
werking van ons bestuur binnen de politiezone via het college en de raad zijn daarbij essentieel.
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-03.01.01: Bijdragen aan de werking van de politiezone en de hulpverleningszone
Sinds de vorming van de politiezones en de hulpverleningszones is de gemeente niet meer rechtstreeks bevoegd over
respectievelijk politie en brandweer. Toch zijn de uitgaven die voor politie en brandweer moeten gedaan worden gestegen. Via de
politie-/brandweerraad en het politie-/brandweercollege tracht het bestuur invloed uit te oefenen zodat een maximale inzet en
beschikbaarheid van politie en brandweer voor onze bevolking gegarandeerd blijft.
Tegelijk blijft ons bestuur investeren in het faciliteren van beide diensten o.a. door het plaatsen van eenvormige signalisatie van de
hydranten.
Evaluatie:
Ons bestuur betaalde de voorziene bijdrage aan politiezone Neteland en hulpverleningszone Kempen, waar onze gemeente deel
van uitmaakt.
Via politie-/brandweerraad en politie-/brandweercollege kunnen de burgemeester en de aangeduide gemeenteraadsleden invloed
uitoefenen op het beleid van deze zones.
Actie: A-03.01.02: Gemeentelijke administratieve sancties verder uitbouwen waar nuttig
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. Voor minderjarigen wordt gepoogd via bemiddeling een oplossing te bereiken.
De feiten die door gemeentelijke administratieve sancties beteugeld worden zijn verzameld in de politiecodex. Deze wordt
regelmatig aangepast aan actuele tendensen, gewijzigde wetgeving en het beleid van het parket. Een wijziging van de politiecodex
staat voor 2019 op het programma. Onze diensten kunnen hiervoor voorstellen doen.
Een sanctionerend ambtenaar wordt met drie politiezones gedeeld.
Evaluatie:
Een werkgroep, waarin voor onze gemeente de algemeen directeur zetelde, werkte aan een wijziging van de politiecodex. Deze
wijzigingen werden ingegeven door nieuwe of gewijzigde wetgeving en door een wijziging in de praktijk, die werd aangegeven door
de personeelsleden van de verschillende besturen.
De sanctionerend ambtenaar maakte een ontwerp van gewijzigde codex op, die aan de besturen voor opmerkingen werd
voorgelegd.
Actie: A-03.01.03: Rampenplanning bewaken
Onze gemeente beschikt over een noodplanningsambtenaar en een goedgekeurd nood- en interventieplan (ANIP), dat de
hulpverlening coördineert ingeval van een natuurramp, een zwaar ongeval, een aanslag, … Het plan moet permanent
geactualiseerd en in de praktijk ingeoefend worden. Voor grote activiteiten moet een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP)
opgemaakt worden.
De verplichte integrale veiligheidscel, gericht op potentieel terrorisme, wordt binnen de gemeentezone Neteland georganiseerd.
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Evaluatie:
De rampenplanning wordt voor onze gemeente opgevolgd door een ambtenaar, die binnen de gemeentezone Neteland wordt
gedeeld. Deze staat ook in voor de organisatie van de veiligheidscel.
Actie: A-03.01.04: De informatieveiligheid garanderen
In 2018 werd door Audit Vlaanderen binnen ons bestuur een informatieveiligheidsaudit georganiseerd. We eindigden in de ranking
van de 27 geauditeerde gemeente binnen het eerste derde, een resultaat waar we best trots op zijn. Uiteraard werden er ook
opmerkingen gemaakt, die zich zowel situeren op het vlak van ICT als op het vlak van het gebouw waarin we gehuisvest zijn. Enkele
kleinere euvels werden al opgelost en we werken hieraan in 2019 uiteraard verder.
Sinds 2018 dient ons bestuur ook te voldoen aan de GDPR (Algemene Richtlijn Gegevensbescherming). Dit vergt verregaande
beveiliging van onze software en een wijziging van de werkwijzen die we dagelijks hanteren.
Om dit alles in de gaten te houden, delen we met een aantal gemeenten binnen Welzijnszorg Kempen een
informatieveiligheidsconsulent en werd een informatieveiligheidscel opgericht die in principe 4 keer per jaar vergadert.
Evaluatie:
In 2019 werd verder gewerkt aan de aandachtspunten die uit de audit naar voor zijn gekomen.
AP-03.01: Samen werken aan het veiligheidsgevoel
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
1.049.892,38
3.983,62
-1.045.908,76
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
1.050.329,00
1.050.329,00
3.500,00
3.500,00
-1.046.829,00 -1.046.829,00
30.000,00
30.000,00
-30.000,00
-30.000,00

Actieplan: AP-03.02: De handelsfunctie van Herenthout versterken
Diverse factoren, waaronder het verspreid vestigen van grote ketens en de bloei van de internethandel, 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.
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-03.02.01: Handel in het centrum stimuleren
Enkele jaren geleden heeft een detailhandelcoach een toekomstvisie uitgewerkt voor onze gemeente, Herentals en Grobbendonk
om de handel in deze gemeenten te stimuleren. In deze visie kaderen de succesvolle cadeaucheques, campagnes naar aanleiding
van speciale gebeurtenissen, ondersteunen van acties zoals Zo DichtBlij en het toekennen van een vestigingspremie voor het
starten van een kleinhandelszaak binnen het kernwinkelgebied. De bevoegde ambtenaar voor lokale economie en de adviesraad
staan mee in voor de verdere uitwerking van het beleid.
Evaluatie:
• Sinds de lancering van de gemeentelijke cadeaubon in 2016 blijft deze formule een enorm succes. In 2019 werden er maar liefst
voor 24 045 euro cadeaubonnen verkocht die gespendeerd worden bij de deelnemende handelaars van Herenthout.
• Het stimuleren van ondernemers om zich te vestigen in het kernwinkelgebied door een vestigings- en/of verhuispremie toe te
kennen blijft het belangrijkste middel om de leegstand aan te pakken. Het reduceren van de leegstand brengt sowieso meer animo
in onze kern.
Actie: A-03.02.02: De dorpskern aantrekkelijk maken
Door de verfraaiing van de dorpskern tracht het bestuur zijn steentje bij te dragen aan het aantrekken van handelszaken. Een
aantrekkelijke dorpskern nodigt uit om er te komen en ook een winkel binnen te stappen. Dit zullen we doen door vergroening en
bebloeming van de kern in de zomer en het aanbrengen van kerstverlichting in de handelskernstraten. Zitbanken en groenaccenten
kunnen de kern gezelliger én toegankelijker maken.
Ook het herbekijken van de verkeersstromen moeten we daarbij aandurven.
Evaluatie:
Het bestuur wil sterk inzetten op het verfraaien van de dorpskern.
• Tijdens de zomer wordt het centrum reeds enkele jaren opgefleurd met bloemenmanden en bloembakken.
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• In 2019 werd voor het eerst de kerstverlichting uitgebreid naar het volledige kernwinkelgebied.
• Aanplanten perken en bomen Heikant, Nijlense Steenweg(1e gedeelte) en Markt
• Inzaaien bloemweide Serneels
Actie: A-03.02.03: De titel 'Fair-Trade-gemeente' behouden en uitbouwen
In de legislatuur 2007 - 2012 behaalde onze gemeente de titel van FairTrade-gemeente. Dat betekent dat het bestuur én onze
burgers zich ervan bewust zijn dat ook mensen in he 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. En terecht, als gemeente moeten we
het goede voorbeeld geven door het gebruik van FairTradeproducten en dit voorbeeld ook trachten uit te dragen. De gemeentelijke
raad voor ontwikkelingssamenwerking zet zich voor deze doelstelling mee in.
Evaluatie:
De gemeente ondersteunde ook in 2019 de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Samen met andere organisaties
binnen onze gemeente, organiseerde deze adviesraad o.m. volgende activiteiten, waarbij volop werd ingezet op het gebruik en het
promoten van FairTradeproducten:
- Pauze in het park
- Fairtradebrunch
- Buitenspeeldag
- Bikken & kubben (picknick)
- Fairtrade@home i.s.m. Okra
- Uitreiken van FairTraderompertjes n.a.v. een geboorte i.s.m. het Huis van het Kind
- Herenthout beweegt: gezond ontbijt
AP-03.02: De handelsfunctie van Herenthout versterken
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
40.247,17
24.188,00
-16.059,17
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
72.500,00
72.500,00
20.000,00
20.000,00
-52.500,00
-52.500,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00

Actieplan: AP-03.03: Bijdragen aan de gezondheid van onze burgers
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-03.03.01: Acties gericht op het verbeteren van de gezondheid organiseren
In 2019 willen we bijzondere aandacht geven aan volgende gezondheidsthema’s:
- dikke darmkanker
- gezonde voeding en beweging
Met de start van de nieuwe gemeentelijke legislatuur worden gemeenten uitgenodigd om verder werk te maken van een sterk
lokaal preventief gezondheidsbeleid. De gemeente kan zich, zoals in de voorbije 6 jaar, opnieuw engageren door het vernieuwde
charter gezonde gemeente te ondertekenen. Met dit charter streeft de gemeente Herenthout met de inhoudelijke ondersteuning
van LOGO Kempen naar de realisatie van een geïntegreerd en duurzaam gezondheidsbeleid.
Daarnaast werd in opdracht van de bevoegde minister een lokale gezondheidsenquête ontwikkeld. In de loop van februari 2019
zullen alle Vlaamse gemeenten worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De vragenlijst peilt naar een selectie van
preventiethema’s zoals alcohol, tabak, lichaamsbeweging, voeding en gezonde publieke ruimte. De resultaten van deze
gezondheidsenquête zorgen voor wetenschappelijke data over de gezondheid van onze inwoners. Anderzijds is deze bevraging een
vorm van beleidsparticipatie van de burger. Dit zijn belangrijke instrumenten bij het maken van de juiste beleidskeuzes.
Het zou een ideale start zijn om het gezondheidsbeleid binnen onze gemeente verder uit te bouwen, maar dit vraagt wel het nodige
budget en inzet personeel.
Evaluatie:
Met de ondertekening van het vernieuwde “charter gezonde gemeente” op 6 oktober 2019 engageert het lokaal bestuur zich om
ook de komende legislatuur verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de
meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. De stuurgroep
gezondheid, die bestaat uit gezondheidswerkers van onze gemeente, is een belangrijk klankbord bij het opzetten van
gezondheidsacties. Het lokaal bestuur werkt nauw samen met LOGO Kempen om de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen te
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bereiken.
In 2019 werd gewerkt rond volgende thema’s:
- Hartveilige gemeente o.a. het organiseren van opleidingen reanimeren en defibrilleren
- Herenthout beweegt met het startmoment op 6 oktober 2019. Het programma bestaat o.a. uit kookworkshops, infomomenten
rond diabetes, gezonde voeding, het belang/effect van gezonde voeding, weegmomenten, … Dit project wordt in 2020 afgerond.
- Week van de Kei-gezonde gemeente met bv. een gezinswandeling met duurzame en verantwoorde hapjes en een
knutselworkshop rond afval.
- Dikke darmkanker met o.a. een lezing door Dr. Colemont.
- 10-daagse van de geestelijke gezondheid.
- Inspiratiecafé rouw en verlies met thema’s dementie, leven met een beperking.
- Dag tegen kanker.
Actie: A-03.03.02: Actief meewerken aan de uitbouw van de eerstelijnszones
De eerste lijn in Vlaanderen is momenteel gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig,
multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een chronische zorgnood. Met de vorming van eerstelijnszones heeft
de Vlaamse Overheid de intentie om de eerste lijn te versterken en de hoeksteen te vormen van een toegankelijke, effectieve en
kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg waarin de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal staat. In 2018
gebeurde de afbakening van de 60 eerstelijnszones. Herenthout vormt samen met de gemeenten en OCMW’s van Grobbendonk,
Herentals, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar (ISOM) de eerstelijnszone Middenkempen. In 2019 is het onze opdracht om
gezamenlijk een kader vast te leggen die de toetssteen en het houvast zal vormen voor de toekomstige werking van de
eerstelijnszone zodat er vanaf 2020 effectief van start kan gegaan worden. Concreet gaan we in 2019 met een groep van een 12tal partners (veranderteam) binnen de zone aan de slag om na te denken over de missie, visie en waarden van de eerstelijnzone en
zullen deze vastleggen in een charter. Het veranderforum waarin alle betrokken partners van de zone aanwezig zijn, zullen dit
charter finaal goed keuren.
In het kader van de eerstelijnszone zal ons eigen aanbod aan dienstverlening mee bekeken worden.
Evaluatie:
In de 2019 werd door het veranderteam gewerkt aan de opdrachten die vanuit de Vlaamse regering werden bepaald voor de
vorming van de eerstelijnszones nl.
- De opmaak van een charter waarin de missie, visie en de waarden van de ELZ Middenkempen zijn vast gelegd.
- De samenstelling van de voorlopige Zorgraad.
- De opmaak van de statuten.
- De opmaak van een beleidsplan.
In december 2019 werd een eerste versie van het erkenningsdossier van ELZ Middenkempen bezorgd aan de overheid.
AP-03.03: Bijdragen aan de gezondheid van onze burgers
Exploitatie

Uitgaven
Saldo

Eindbudget
Initieel budget
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-04: Een menswaardig leven garanderen voor iedereen
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-04.02: Andere sociale initiatieven nemen
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-04.02.01: Sociale initiatieven stimuleren vanuit de gemeente
Naast het voorzien van ondersteuning aan het OCMW, dat vorm geeft aan het merendeel van het sociale beleid, ontwikkelt de
gemeente ook zelf een aantal 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.
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Evaluatie:
De geboortepremies en mantelzorgtoelages werden uitbetaald aan wie er recht op had.
Ook de kerkfabriek kreeg de jaarlijkse toelage uitbetaald. Er werd ook budget voorzien voor toelagen aan sociale verenigingen, elke
aanvraag werd afzonderlijk beoordeeld en desgevallend uitbetaald.
Actie: A-04.02.02: Lokale initiatieven op het vlak van ontwikkelingssamenwerking ondersteunen
Als lokaal bestuur willen we ons inzetten om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te versterken. Dit doen we door zelf
initiatieven te ontwikkelen maar ook door lokale initiatieven van derden te ondersteunen.
Projecten in het buitenland kunnen financiële steun genieten. Bij de verdeling van de beschikbare middelen volgens een reeds
goedgekeurd reglement wordt aan de GROS als adviesorgaan een belangrijke rol toebedeeld.
Er wordt ook materiële ondersteuning verleend. Een personeelslid wordt deeltijds ingeschakeld om deze ondersteuning mee vorm
te geven bv. door het verzorgen van het secretariaat van de GROS en het opvolgen van de acties.
Evaluatie:
Onze gemeente doet ook inspanningen om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te vergroten en organiseert in dit kader
ook zelf acties:
- Indienen van een subsidieaanvraag voor watervoorziening in ontwikkelingslanden in het kader van het Hidroplus-project (PIDPA)
- Ecofeest op 5 oktober 2019
- toekennen van subsidies aan ontwikkelingsprojecten die een link met Herenthout hebben.
AP-04.02: Andere sociale initiatieven nemen
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
63.843,84
689,45
-63.154,39

Eindbudget
Initieel budget
72.962,00
72.962,00
0,00
0,00
-72.962,00
-72.962,00

Beleidsdoelstelling: BD-05: Een ruim vrijetijdsaanbod bieden aan de burger
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-05.02: De cultuurbeleving stimuleren
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-05.02.01: Een laagdrempelige en hedendaagse bibliotheek aanbieden
De bibliotheek blijft de belangrijkste speler in de verhoging van informatiegeletterdheid, de opwaardering van leesgewoonten en
het dichten van de digitale kloof. 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.
De bibliotheek biedt 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-lezen-boeken voor
anderstaligen en mensen met leesproblemen, en er wordt voorzien in laagdrempelige literaire media als strips en graphic novels.
Er is de openstelling van een publieke leesruimte met computer en internet. Kranten zijn elke dag gratis beschikbaar, om alle
inwoners – en vooral diegenen die zelf niet snel een krant halen – de kans te geven deze te lezen. Om deze nog breder beschikbaar
te maken, wordt via tablets bijkomend gebruik gemaakt van digitale abonnementen.
Er worden op regelmatige basis klasbezoeken georganiseerd voor de lagere scholen en kleuterscholen van Herenthout, met
mogelijkheid tot het uitlenen van materialen.
Er wordt ingezet op actueel en up-to-date houden van de collectie. De bib richt een leesclub in, niet alleen ter kennismaking met de
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.
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.
Eén van de aandachtspunten van de komende jaren is de integratie van e-books in het aanbod. Bovendien zal verder sterk worden
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ingezet op samenwerking binnen de regio Neteland om de efficiëntie en dienstverlening te kunnen verhogen.
Evaluatie:
De bibliotheek biedt een aangepaste dienstverlening voor doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn. Er is een abonnement op de
Wablieft-krant (€ 36 ), en er zijn de makkelijk-lezen-boeken (€82,51). Er wordt tevens voorzien in laagdrempelige literaire media als
strips en graphic novels (€ 147,15).
Er is de openstelling van een publieke leesruimte met een vaste computer met internet en gratis WIFI. Vijf kranten (€ 1752,8) en vijf
weekbladen (€ 742,65) zijn elke dag gratis beschikbaar. Er is een automaat met warme dranken om het lezen aangenamer te
maken.
Er werden op regelmatige basis klasbezoeken georganiseerd voor de lagere scholen en kleuterscholen van Herenthout, met
mogelijkheid tot het uitlenen van materialen.
Er wordt ingezet op actueel en up-to-date houden van de collectie boeken (€ 24.872,86) en tijdschriften (€ 2.534,13). Voor een
bedrag van € 592,90 werd opnieuw ingetekend op het project van Moov voor het recht op een aantal filmprojecties.
Het uitleenklaar maken van de collectie (kaftmaterialen, RFID, boekbinderij,…) kostte € 1.576,54 en de licenties en
onderhoudskosten voor informatica bedroegen € 5.828,15. Er was € 1.169,30 nodig voor drukwerk (barcodelabels, PVC-lidkaarten
met barcode en jaaretiketten) en € 708,77 voor de aanvulling en vernieuwing van dagdagelijkse kantoorbenodigdheden.
In 2019 bedroegen de reprorechten voor de bibliotheek € 489,04.
Na het tijdelijk wegvallen van de provinciale subsidie is er vanaf 2019 wel op Vlaams niveau een tegemoetkoming voorzien voor
deelname aan het interbibliothecair leenverkeer. In 2019 ontvingen wij op basis van de uitwisselingscijfers van 2018 € 1332,50.
Sinds 2017 rekenen wij zelf aan onze gebruikers geen onkosten meer aan voor IBL-boeken uit de bibs van Neteland.
Tijdens de schooluren vonden auteursbezoeken en workshops plaats (Stijn Moekaars, Jan De Kinder, Wally De Doncker, Pascale
Frans, Guy Didelez en Luc Embrechts) voor de 1e tot 6e leerjaren van de Herenthoutse lagere scholen. Traditioneel was er ook het
jeugdboekenmaandprogramma voor 1e tot 6e leerjaren (€ 228,14).
Het project ‘Verrassingen in je valies’ werd verder gezet om leerkrachten samen met hun leerlingen lager en kleuteronderwijs te
stimuleren jeugdboeken te lezen. Er werd ook ingezet op de organisatie van activiteiten die aansluiten bij de actualiteit of thema’s
uit de collectie, en dit voor een ruim publiek of voor doelgroepen. Bijvoorbeeld de kidsdagen, de poëzienamiddag i.s.m. de 5e en
6e leerjaren en de muziekacademie, 2 knutseldagen, 2 voorleesnamiddagen en 3 filmvoorstellingen.
Aan de auteursrechten, filmrechten en andere vergoedingen werd samen € 2.854,6 besteed, voor de geschenken, receptie-,
representatiekosten en benodigdheden was dat 959,75 € .
Bib Herenthout is sinds 2018 aangesloten bij het project ‘Boekstart’ voor het stimuleren van het gebruik van babyboekjes (€ 330).
Op Boekstartdag was er een workshop ‘Babybewegingsspelletjes‘ (€ 100).
De trouwste, wekelijks actieve, vrijwilligers werden bedankt met een aankoopbon (€ 100).
In 2019 werd de ambitienota 2019-2025 afgerond waarin de 5 bibliotheken van Neteland sterk inzetten op samenwerking binnen
de regio Neteland (€ 3.000) om de efficiëntie en dienstverlening te kunnen verhogen. Er wordt gewerkt aan een ééngemaakt
bibliotheekreglement tegen de gezamenlijke instap in het ééngemaakt bibliotheeksysteem EBS in 2021. In 2019 werd het laatste
luik van het gezamenlijke subsidiedossier 2018-2019 afgewerkt met 10 lessen in digitale media i.s.m. Seniornet Vlaanderen en een
workshop 3D-printen voor 10-14-jarigen. Luc Haekens gaf in het GOC een lezing rond ‘fake news’ in het kader van de
najaarslezingen. Alle Neteland bibs deden mee aan de zomeractie ‘Schatten van Vlieg’ en aan het Groot Dictee.
Actie: A-05.02.02: Culturele verenigingen ondersteunen
De verenigingen in Herenthout kunnen rekenen op een ernstige financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De uitgekeerde
subsidies aan cultuurverenigingen bedragen bijna 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 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.
Ook hier moeten we voor de komende meerjarenplanning naar een zo efficiënt mogelijke regeling proberen te gaan.
Verenigingen ontvangen bijkomende ondersteuning door het beschikbaar stellen van specifieke materialen als
tentoonstellingspanelen, vloerdisplays,… uit de gemeentelijke uitleendienst.
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.
Evaluatie:
De verenigingen in Herenthout konden ook in 2018 rekenen op een ernstige financiële ondersteuning vanuit de gemeente. In totaal
ging het om € 17.000.
Naast de structurele subsidies wordt ook ad hoc bijkomende ondersteuning toegekend o.a. bij jubilea van verenigingen, aan
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vernieuwende projecten en samenwerkingsverbanden,… Zo waren er toelagen voor Samana (50 jarig jubileum, € 620) en voor
OKRA Schilders (25 jarig jubileum, € 310). Er is ook ondersteuning voorzien van het gemeentebestuur bij toonmomenten van de
productiviteit van de vereniging.
Aan materialen in de uitleendienst werden diverse herstellingen uitgevoerd.
Actie: A-05.02.03: Culturele activiteiten voor een breed publiek ondersteunen of organiseren
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.
Zo is er de viering van de Vlaamse Feestdag, in een gezinsvriendelijke formule. 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. De 11 november viering kreeg enkele jaren
geleden een verjongingskuur, en betrekt sinds enkele jaren ook de schoolgemeenschap door een uitbreiding van de herdenking met
een relevante schoolvoorstelling. De Nacht van het Kempens Erfgoed is een gezamenlijk initiatief met erfgoedcluster Kempens
Karakter en is telkens een erg succesvol evenement (dat in 2018 zelfs de Cultuurprijs binnenhaalde). 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.
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.
Evaluatie:
De Herenthoutse Cultuurraad ontvangt jaarlijks € 5000 van de gemeente voor de organisatie van een aantal laagdrempelige,
kosteloos te bezoeken culturele evenementen die elk op een andere manier naar ontmoeting en betrokkenheid streven. De
uitreiking van een Cultuurprijs en een Trofee van Verdienste, en het bijhorende evenement, stimuleerden verenigingen en
particulieren opnieuw om boven zichzelf uit te stijgen en elkaar te prikkelen. De 11 juli viering werd georganiseerd in de vorm van
een Herenthouts kampioenschap Teppeschiet. Op 21 juli werd op de verkeersvrij gemaakte markt (enig in het jaar) een concert en
een DJ-set georganiseerd. De Nacht van het Kempens Erfgoed (18 oktober) stond volledig in het teken van Flashback, een
bloemlezing uit het rijke archief van de Herenthoutse filmclub. Naar aanleiding van Wapenstilstand was er opnieuw een fakkeltocht
met bezinningsmoment aan het monument (en warme choco achteraf) en een programma voor de derde graad van de lagere
scholen (theatervoorstelling ‘Helden’).
Ook de Parkfeesten werden financieel weer ondersteund door het gemeentebestuur (€ 4000), met bijkomende steun van €
1.633,50 voor de huur van een podium. Het blijkt immers steeds moeilijker om beroep te kunnen doen op dergelijke materialen van
naburige gemeenten. Het enkele jaren geleden vernieuwde concept, waarbij het park al vanaf ’s middags open gaat, en er volop
kan genoten worden van het aanbod aan foodtrucks, sloeg duidelijk nog steeds aan. Het dorp kwam weer samen om – gratis – te
genieten van live muziek, gezelligheid en uitgebreide randanimatie. In 2019 toonden onder meer De Romeo’s en Party Criminals
zich van hun beste kant.
Om de cultuur- en jeugdraad een bijkomend schouderklopje te geven bij de organisatie van de gezamenlijke uitreiking van hun
prijzen, nam het gemeentebestuur de kosten voor de drankvoorziening tijdens dit gala op zich.
Sinds 2012 is er een gemeentelijk reglement ter subsidiëring van buurtfeesten. In 2019 maakten 9 buurtcomités gebruik van
logistieke en financiële (€1.433) ondersteuning met als doel de sociale contacten in een straat, buurt, wijk, plein… te bevorderen.
In het kader van de samenwerking binnen Neteland rond amateurkunsten en de organisatie van een intergemeentelijke
talentenjacht, ging een preselectie door in jeugdhuis ’t Verschil (€ 675). De finale is gepland in Herentals in het najaar van 2020.
De jaarlijkse cultuurtweedaagse van begin december, Cultuur Niet Duur, bracht weer veel volk op de been om Beatles By Girls (GOC
Ter Voncke) en De Nonsens Alliantie (Sint-Gummaruskerk) te komen bekijken. Uitgaven: € 4080 (gages) + € 1350 (techniek).
Verder waren er nog uitgaven om het bestek in GOC Ter Voncke aan te vullen (€ 981) en als steun aan verenigingen bij de huur van
tenten (€ 75).
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AP-05.02: De cultuurbeleving stimuleren
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
87.910,23
3.895,50
-84.014,73

Eindbudget
Initieel budget
94.000,00
94.000,00
1.000,00
1.000,00
-93.000,00
-93.000,00

Actieplan: AP-05.03: De sportbeleving stimuleren
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-05.03.01: Het sportcentrum onderhouden
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.
Door ouderdom en intensief gebruik vertoont het gemeentelijk sportcentrum her en der wat gebreken. Een degelijk onderhoud is
daarom nodig. Het vervangen van de toegangsdeur door een automatische deur moet energieverlies tegengaan en verbetert
tegelijk de toegang voor mindervaliden. Bovendien is zo’n deur gebruiksvriendelijker, en veiliger voor kinderen.
De helling die toegang geeft tot het zaaltje op de eerste verdieping is vrij steil, en maakt het lastig voor rolstoelgebruikers om naar
boven te rijden. Daarom zal deze helling aangepast worden.
Evaluatie:
Hiertoe behoren onder meer de onderhoudscontracten voor inbraakpreventie en het onderhoudscontract voor de technische
installaties van de centrale verwarming en de verluchtingsinstallatie. Ook de materialen die nodig zijn om in eigen beheer
onderhoud uit te voeren zijn hier in opgenomen.
Voor het onderhoud van het sportcentrum werden volgende materialen of producten aangekocht:
- Belijningswagen + tankunit voor de opslag van verf: €2.111,45
- Belijningsverf voor voetbalvelden: €862,13
- Meststoffen en kalk voor voetbalvelden: €1.382,84
- Graszoden voor skateterrein: €1.138,60
- Herstelling banken petanque: €310,59
- Houtchips voor Finse piste: €5.035,00
Voor het onderhoud van het sportcentrum zijn de volgende werken uitgevoerd:
- Onderhoudscontract alarminstallatie: €190,02
- Onderhoudscontract technische installatie cv en verluchting: €2.995,42
- Vervangen of herstellen van onderdelen voor technische installatie cv en verluchting: €3.123,19
- Ruitenreiniging sporthal: €551,76
Met Sport Vlaanderen en de Herenthoutse Atletiekclub werd er een loopomloop uitgestippeld die vorig jaar officieel in gebruik
werd genomen (€131,44).
Actie: A-05.03.02: Sportverenigingen ondersteunen
Sportverenigingen worden aangemoedigd hun werking op een professionele manier uit te bouwen door de subsidiëring van
erkende clubs aan de hand van een subsidiereglement.
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.
De ondersteuning gebeurt verloopt – in tegenstelling tot voor de andere vrijetijdsverenigingen- ook nog via historische forfaitaire
subsidies. Ook hier is het aangewezen om in het komende meerjarenplan een traject uit te zetten richting algehele objectivering.
Evaluatie:
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. Aan de erkende sportclubs werd in 2019 een totaalbedrag
uitgekeerd van €24.210.
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
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een dossier indienen op basis van een subsidiereglement met betrekking tot gediplomeerde Jeugdsportbegeleiders en
Jeugdsportcoördinatoren.
Acht sportverenigingen met jeugdwerking dienden een dossier in. In totaal werd aan hen een bedrag uitbetaald van €7.350,00.
De sportraad heeft het bedrag van €1.500,00 ontvangen om hun jaarlijkse werking te ondersteunen. Dit bedrag wordt vooral
besteed aan het organiseren van de jaarlijkse huldiging van de sportlaureaten en aan de uitgaven voor de vergaderingen.
Actie: A-05.03.03: Sportactiviteiten voor een breed publiek ondersteunen of organiseren
Er worden laagdrempelige beweeg- en sportkansen geboden aan doelgroepen (mensen met een handicap, maatschappelijk
kwetsbare personen en zorgbehoevende kinderen) door transversale samenwerking met verschillende partners.
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.
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 Sport Vlaanderen en SVS, een scholenveldloop voor jongeren van het
lager onderwijs. De sportdienst organiseert jaarlijks een kleutersportdag voor alle kleuters van de Herenthoutse scholen.
Evaluatie:
Regionaal werden er in Westerlo, Heist-op-den-Berg, Hulshout en Vorselaar Sporteldagen georganiseerd waar ook inwoners van
onze gemeente aan hebben deelgenomen.
Tijdens de maanden juli en augustus werden voor 10-16 jarigen de volgende activiteiten aangeboden in samenwerking met
Sportregio Kempen:
- Surf- en zeildriedaagse te Mol
- Vistweedaagse te Grobbendonk & Olen
- Watersportdriedaagse te Mol
- Lasershoot en zwaardvechten te Kessel
- Adventure en watersportfun te Meer
De sportdienst organiseert jaarlijks, in samenwerking met Bloso en SVS, een scholenveldloop voor jongeren van het lager onderwijs.
Voor de aankoop van medailles, een gadget, een drankje en een diploma werd € 698,85 betaald.
De sportdienst organiseert jaarlijks, in samenwerking met sportregio Kempen, een kleutersportdag voor alle kleuters van de
Herenthoutse scholen. Sportregio Kempen draagt de kosten voor deze organisatie, de gemeente verleent vooral logistieke steun
door het ter beschikking stellen van de accommodatie en het vervoer van het materiaal naar de volgende organiserende gemeente.
De SNS-pas (SportNaSchool-pas) wint jaarlijks aan populariteit. Het initiatief van Sport Vlaanderen en MOEV (voorheen Stichting
Vlaamse Schoolsport) wordt door de gemeente gesteund. Jongeren tussen 12 & 18 jaar kunnen deze pas via de school aankopen
aan een democratische prijs, om na de schooluren te gaan sporten in clubs, gemeentelijke sportaccommodaties en fitnessclubs. Op
afspraak kunnen zij in onze sporthal komen badmintonnen tijdens de daluren (€ 500).
Van 19 tot 23 augustus werd er in samenwerking met Kids & Co en de Jeugddienst een sportweek georganiseerd voor kinderen van
6-12 jaar. Om kansengroepen te laten deelnemen werd het deelnemingsgeld zeer laag gehouden: € 5/dag en € 10 voor de uitstap
naar de Lilse Bergen. Tijdens deze inclusieve sportweek werden de volgende uitgaven gedaan:
- Hoofdmonitor (38u week uitbetaald)
- Vergoeding vrijwilliger: € 170
- Busvervoer naar Lilse Bergen: € 259,43
- Toegang Lilse Bergen: € 97
- Visactiviteit: € 400
- Uitgaven drank: € 108
- Herstellen vismateriaal gemeente: € 75
Voor de huldiging van de sportlaureaten en kampioenen werd een bedrag van € 1.259,90 besteed aan de aankoop van medailles en
trofeeën.
De gedeeltelijke terugbetaling voor de toegang tot de zwembaden van Herentals, Nijlen en Heist-op-den-Berg blijkt een groot
succes. Dit reglement werd in 2018 goedgekeurd en vorig jaar werd er voor € 761,80 terugbetaald.
Er werd € 700 uitgetrokken voor de aankoop van medailles voor het jaarlijkse G-judotornooi. Hierdoor kreeg de G-judoclub ook van
Pidpa het bedrag van € 700 uitgekeerd.
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AP-05.03: De sportbeleving stimuleren
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
55.625,40
1,00
-55.624,40
16.387,45
-16.387,45

Eindbudget
Initieel budget
68.000,00
68.000,00
0,00
0,00
-68.000,00
-68.000,00
280.000,00
280.000,00
-280.000,00
-280.000,00

Actieplan: AP-05.05: Het toerisme in de gemeente bevorderen
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-05.05.01: Toeristische voorzieningen ontwikkelen
Naast het onderhoud van de bestaande infrastructuur, in de vorm van bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes, zijn er 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 Regionaal Landschap analyseert de noden van de verschillende
betrokken partners in het recreatiegebied Hellebrug - Herenbossen. Hieraan willen we, met de betrokken actoren, actief
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).
Daarnaast ondersteunen we lokale partners die toeristische uitdagingen aangaan.
Evaluatie:
Het bestuur nam het engagement op om het strategisch projectvoorstel (Sigmaplan) 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).
Actie: A-05.05.02: Toeristische promotie
Om toeristen naar onze gemeente te lokken, moet de aanwezige toeristische infrastructuur voldoende gepromoot worden. De
steeds intenser wordende samenwerking binnen Neteland biedt wat dat betreft opportuniteiten tot schaalvergroting. Zo waren er
in het verleden al gezamenlijke initiatieven als ‘Zomer van het Neteland’, met een bundeling van de zomeractiviteiten.
Toerismeraad Herenthout bouwt sinds de opstart in 2011 gestaag de toeristische werking uit 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. Het in 2018 gefinaliseerde project van de erfgoedborden zal verder
worden gepromoot en ontwikkeld in 2019.
Evaluatie:
De wegwijzers van de wandeling ‘Stapvoets’ werden deels vernieuwd (€ 239).
Er is een partnerschap aangegaan met TPA (€ 1.250), dat staat voor een nauwe samenwerking tussen de regiowerking Antwerpse
Kempen en de gemeente, zorgt voor de succesvolle uitvoering van het Strategisch Plan Antwerpse Kempen 2013 – 2019 en steunt
op 3 pijlers:
• Deel uitmaken van het lerend netwerk Antwerpse Kempen waar in samenspraak belangrijke Kempenthema’s uitgediept worden
• Personele ondersteuning bij de ontwikkeling van toeristische producten of projecten die afgestemd zijn op de productlijnen van
het SPAK
• Deel uitmaken van de bestemmingspromotie Antwerpse Kempen. Centraal in bestemmingspromotie staan de productlijnen van
het SPAK waarop de off- en onlinecommunicatie wordt afgestemd.
Binnen de projectvereniging Kempens Karakter was de deelwerking toerisme (€ 1.167) in 2019 voor het laatst actief. Deze
deelwerking werd eind vorig jaar opgeheven; de rol hiervan zal worden overgenomen door Neteland. Deze steeds intenser
wordende samenwerking biedt vanaf 2020 nieuwe opportuniteiten tot schaalvergroting en vernieuwing.
Projecten in 2019 binnen de deelwerking toerisme van Kempens Karakter: Winterwandelen, kerstkalender met oplijsting
kerststallen en -activiteiten, productie van toeristische placemats voor lokale horeca zaken, Zomerschilderdagen.
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Toerismeraad Herenthout (€ 1000) bouwt sinds de opstart in 2011 gestaag de toeristische werking uit door het adviseren van het
gemeentebestuur aangaande alle toeristische en recreatieve thema’s, het opzetten van eigen initiatieven en de ondersteuning van
bestaande evenementen en actoren. In 2019 waren er bijvoorbeeld de stilaan traditionele proevertjeswandelingen tijdens de Week
van de Smaak (met een nieuw record van 238 deelnemers) en het picknickevenement dat doorging op het domein van Herlaer.
AP-05.05: Het toerisme in de gemeente bevorderen
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
3.657,04
171,85
-3.485,19

Eindbudget
Initieel budget
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-06: Een aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren verzekeren
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-06.01: Zorgen voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod
Omdat kinderen zo belangrijk zijn, is het uitbouwen van een onderwijs dat een stevige basis legt voor de toekomst 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.
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-06.01.01: Basisonderwijs aanbieden
Aan het verstrekken van basisonderwijs zijn heel wat jaarlijks terugkerende kosten verbonden. Denken we maar aan het voorzien
van middelen voor uitstappen, zwemlessen, het verschaffen van leermiddelen, … Onze school moet voortdurend evolueren om een
moderne leeromgeving te blijven. Een digitaal touchscreen doet daarom ook zijn intrede in de kleuterschool.
Er wordt dit jaar ook budget voorzien voor meubilair, vloerbekleding, … om onze school nog aangenamer te maken.
Er is momenteel geen internetverbinding tussen de school en het gemeentehuis. Dat is echter noodzakelijk voor het centrale
beheer van de kopiemachines, maar ook opdat de directeur en het secretariaat toegang kunnen krijgen tot bepaalde
softwarepakketten die draaien op de servers van het gemeentehuis. Er wordt bijgevolg krediet voorzien voor het voorzien van een
VPN-verbinding en de nodige firewall.
Evaluatie:
Er werd een VPN-verbinding met de nodige firewall tussen de gemeenteschool en het gemeentehuis gemaakt. Dit was noodzakelijk
voor het centrale beheer van de kopiemachines, maar ook om toegang te krijgen tot de softwarepakketten welke draaien op de
servers van het gemeentehuis. Netwerkswitchen werden aangekocht en Wifi Acces Points werden geplaatst om de wifiverbinding in
de school te optimaliseren. Daarnaast werden 6 desktops aangekocht om oudere toestellen te vervangen.
Actie: A-06.01.02: Kunstonderwijs aanbieden
De Herenthoutse muziekacademie, met een afdeling in Grobbendonk, is een kleine academie, die in het wijzigende landschap van
het kunstonderwijs erg gewaardeerd wordt, getuige daarvan het hoge aantal leerlingen. Een enthousiast team staat hiervoor garant
en toont zich in onze Herenthoutse gemeenschap bij allerlei activiteiten. In 2019 voorzien we de aankoop van tablets, een digitaal
bord, een buffetpiano en andere, kleinere muziekinstrumenten.
In een kleine academie kunnen niet alle kunstvormen aangeboden worden. Er zal daarom onderzocht worden, op vraag van
Herentals, of en onder welke voorwaarden een eventuele fusie van de academie voor onze gemeente voordelen kan opleveren.
Evaluatie:
In 2019 werd de aankoop gerealiseerd van:
- een digitaal bord, dat een absolute meerwaarde is voor de lessen;
- een buffetpiano en andere kleinere muziekinstrumenten voor de lessen muziekinitiatie.
De aankoop van tablets werd nog niet gerealiseerd omdat in eerste instantie getracht werd te werken met de tablets van de bib.
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Dit is echter moeilijk werkbaar gebleken, waardoor dit later opnieuw zal opgenomen worden.
Een eventuele fusie met de muziekacademie van Herentals werd onderzocht. Dit bleek echter nadelig te zijn voor onze academie,
voornamelijk voor ons personeel, waardoor dit idee werd verlaten.
Actie: A-06.01.03: Onderhouds- en verbeteringswerken aan de school
Onze schoolgebouwen hebben al heel wat jongeren zien afzwaaien en wordt ook door verenigingen en de muziekacademie
gebruikt. De schoolgebouwen krijgen het nodige onderhoud, maar het is logisch dat na zoveel jaren ook een grondigere renovatie
nodig is. Die dient zich in 2019 aan: voor het deels vervangen van de ramen en het aanbrengen van dakisolatie konden we via
Eandis een subsidie bekomen van AgiOn. De vloer en de toiletten worden gedeeltelijk aangepakt. Na de verhuis van de
kinderopvang komt ook deze ruimte de school toe en moet een nuttige bestemming en bijhorende inrichting krijgen. Het
herinrichten van de speelplaats en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen staat in 2019 op het programma.
Evaluatie:
Volgende ingrepen werden in 2019 gerealiseerd:
- deels vervangen van ramen en deuren
- plaatsen van isolatie op de zoldervloer (met subsidie van Agion)
- inrichting van de vrijgekomen ruimte na verhuis van de kinderopvang als refter voor de lagere school
- gedeeltelijke vervanging van TL-verlichting door Ledverlichting.
- plaatsing van 2 speeltoestellen op de speelplaats van de lagere school.
AP-06.01: Zorgen voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
2.205.442,40
2.314.913,44
109.471,04
64.523,98
-64.523,98

Eindbudget
Initieel budget
2.255.000,00
2.255.000,00
2.373.000,00
2.373.000,00
118.000,00
118.000,00
253.000,00
153.000,00
-253.000,00
-153.000,00

Actieplan: AP-06.02: De belevingswereld van de jeugd stimuleren
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-06.02.01: Jeugdverenigingen ondersteunen
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. 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.
Er worden uiteenlopende vormingen georganiseerd voor speelpleinanimatoren en kaderleden uit het jeugdwerk die onontbeerlijke
organisatorische thema’s uitdiepen. Hiervoor wordt meer en meer samengewerkt binnen de regio Neteland om samen
themadagen te organiseren (cursus gemachtigd opzichter, feestwijzer, security, veiligheid en verantwoordelijkheid, druggebruik,
geluidsmetingen en gehoorschade, drank en minderjarigen, …).
De vorming van artistieke expressie dient alle kansen te krijgen zich te ontwikkelen. Er wordt daarom voorzien in atelierruimte voor
Jeugdatelier Matsijs. Momenteel huurt de gemeente een pand in de Molenstraat, waar ook het jeugdhuis in is gehuisvest.
Onderdak voor beide verenigingen dient verzekerd te blijven.
Evaluatie:
Aan de hand van een subsidiereglement werd in totaal voor € 20.000,04 aan subsidies verdeeld onder de jeugdverenigingen JH ’t
Verschil, Chiro, KLJ, Jeugd Atelier Matsijs en Poco Crescendo. Inbegrepen hierin zijn o.m.: infrastructuursubsidies,
kadervormingssubsidies en kampsubsidies.
De jeugdverenigingen konden in 2019 ook beschikken over een gamma aan specifieke materialen (sinterklaaskostuum,
gezelschapsspelen…) en er werd gratis kampvervoer voorzien.
De toelage voor de jeugdraad in de ondersteuning van haar werking en voor de organisatie van activiteiten bedroeg € 3.000.
Ook in 2019 werd verder het pand gehuurd (€12.621,48), waarin zowel het jeugdhuis als het jeugdatelier gehuisvest zijn.
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Actie: A-06.02.02: 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.
Het in 2018 afgewerkte skatepark wordt in goede staat gehouden.
Evaluatie:
Er werd in 2019 controle uitgevoerd door IOK op de speelpleintjes (€ 2.904,48).
De ecologische inrichting en aanleg van het speelpleintje aan de Doelstraat werd in 2019 afgerond (kostprijs € 19.820,44). Hierbij
werd er een natuurlijk speelterrein aangelegd met boomstammen, banken, wiglo’s, tunnels, …
Actie: A-06.02.03: Activiteiten voor de jeugd organiseren
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 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.
Buiten de speelperiode tijdens de grote vakantie, zet het team een Buitenspeeldag op. Deze wordt georganiseerd in een
samenwerking binnen Neteland.
Sinds 2014 werden in Herenthout grabbelpasactiviteiten georganiseerd. Een groot succes: veel Herenthoutse kinderen konden
deelnemen aan verschillende soorten activiteiten. Ook dit aanbod willen we uitbreiden binnen Neteland. Zo kunnen kinderen niet
alleen genieten van activiteiten in Herenthout zelf, maar kunnen ze 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’.
Er wordt blijvend ingezet op de kindvriendelijkheid van Herenthout. ‘Kids First’, een adviesgroep bestaande uit kinderen van het
5de en 6de leerjaar, speelt daarin samen met de jeugdraad een belangrijke rol. Samen met de scholen bereidt de jeugddienst de
bijeenkomsten voor, met thema’s als mobiliteit, participatie, gezondheid…
De toelage die 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 zijn er activiteiten rond de Dag van de Jeugdbeweging, een
afterschoolparty,…
Evaluatie:
De actie betreffende de speelpleinwerking tijdens de eerste maand van de grote vakantie werd uitgevoerd zoals vooropgesteld. De
overige vakantieperiodes werden activiteiten in het kader van ‘UiT met Vlieg’ opgezet. Er werd voor deze werkingen voor €
4.904,92 aan gebruiksmaterialen aangekocht. Receptie- en representatiekosten (horeca) voor de jeugdwerkingen bedroegen in
totaal € 7.358,43.
Er was financiële ondersteuning van de stuurgroep SPW (€ 1.000) en van de Roefel (€ 1.500). In uitbreiding op de speelperiode
tijdens de grote vakantie werd ook een buitenspeeldag (€ 1.000) in samenwerking met Neteland georganiseerd.
Voor promotie van onder meer de voormelde groepen van activiteiten werd € 1.506,71 uitgegeven (affiches, jeugdbrochures,
stickers, flyers,…).
We zijn ter ondersteuning van onze initiatieven ook lid gebleven van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en Bataljong (het
vroegere VVJ). Totale kost: € 765.
Bij de organisatie van activiteiten voor de jeugd wordt ook beroep gedaan op vrijwilligers, die een vrijwilligersvergoeding worden
uitbetaald. In 2019 in totaal voor € 10.818. Er werd ook jobstudent aangenomen voor de ondersteuning van de speelpleinwerking
(€ 1.786,98).
AP-06.02: De belevingswereld van de jeugd stimuleren
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
71.504,43
17.369,33
-54.135,10
19.820,44
-19.820,44

Eindbudget
Initieel budget
77.500,00
77.500,00
5.500,00
5.500,00
-72.000,00
-72.000,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00

Actieplan: AP-06.03: De ontwikkeling van kinderen stimuleren
Evaluatie:
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zie onderliggende acties
Actie: A-06.03.01: Organiseren van een kwaliteitsvolle kinderopvang
Door de organisatie van het IBO onder het dak van het Huis van het Kind wordt de drempel naar andere vormen van dienst en
hulpverlening vlotter toegankelijk en minder stigmatiserend.
Ons inziens is dit een voordeel, omwille van:
• het sociale karakter van een kinderopvang
• verbondenheid met bredere maatschappelijke fenomenen.
De opdracht van het OCMW is om voor alle burgers van de gemeente dié maatschappelijke dienstverlening te garanderen die nodig
is om een menswaardig leven te kunnen leiden.
Omdat het hebben van werk dikwijls een belangrijke voorwaarde is tot participatie en acceptatie, ageert het OCMW voor de
tewerkstelling van die categorieën waarvoor niet-participatie van het arbeidsproces leidt tot uitsluiting, nl. laaggeschoolden,
langdurig werklozen, vrouwen, alleenstaande ouders,… Het belangrijkste struikelblok tot deelname aan het arbeidsproces is vaak
de combinatie tussen gezin en werk. Door de organisatie van kinderopvang kunnen zowel rechtstreeks (de begeleiding) als
onrechtstreeks heel wat mensen aan het werk. Indien de financiële toestand van de ouders dit vereist, biedt het OCMW sociaal en
gratis tarief aan. De bedoeling is om ouders niet te ontmoedigen tot arbeidsparticipatie door hoge kinderopvangkosten.
Het gevolg hiervan is dat wij kinderopvang organiseren zonder grenzen, d.w.z. dat elk kind binnen de gemeente recht heeft op een
plaatsje in onze Kinderclub. Kinderen leren bij ons om met verschillen om te gaan, om anders te zijn en toch gerespecteerd te
worden.
De begeleiding doet al het mogelijke om elk kind een plaats te geven in de groep.
Kinderen die om welke redenen ook meer aandacht nodig hebben, kunnen in overleg met de ouders beroep doen op onze extrazorg begeleid(st)er, die hiervoor extra aanwezig is.
Tevens zijn wij de overtuiging toegedaan dat de kinderopvang een belangrijke bijdrage kan leveren aan integratie en participatie
door eveneens plaats te bieden aan kinderen die op één of andere manier kwetsbaar zijn. Voor de ouders kan het tijdelijk delen van
de opvang een verlichting van de draaglast betekenen onder de vorm van een luisterend oor, sociale steun of als
ontmoetingsplaats.
• Door de afschaffing van het generatiepact en de regularisatie van de doelgroepmedewerkers worden 12 extra plaatsen gecreëerd
waardoor de capaciteit voor de buitenschoolse opvang verhoogd wordt naar 90 kinderen (+ 130% het eerste opvanguur). Hierdoor
kunnen 120 kinderen naschools opgevangen worden en tijdens vakanties 90 kinderen.
• Door het inzetten van 2 jobstudenten tijdens de zomervakanties kan de mogelijkheid voor het opnemen van 2 weken verlof voor
elke medewerker tijdens de zomervakantie gegarandeerd worden. Tegelijk kunnen hierdoor garanties geboden worden voor
effectieve minimum inzet van 1 begeleider per 14 kinderen volgens de regelgeving van Kind & Gezin.
Evaluatie:
In het nieuwe huis van het kind werd een inclusieve buitenschoolse kinderopvang met occasionele plaatsen georganiseerd:
- Groepsopvang voor 17 kinderen van 0-3 jaar en uitbreiding van urenpakket voor 3 begeleiders die bijkomend tewerkgesteld
worden in de groepsopvang
- Inrichting door ABC Huis is succesvol verlopen en biedt een aangename speelruimte die kinderen uitdaagt tot creativiteit en spel
- Buitenschoolse kinderopvang met uitbreiding van plaatsen naar 90 kinderen
- Organisatie van middagopvang voor kindjes van 2,5 jaar in een afzonderlijke slaapruimte
Actie: A-06.03.02: Het Huis van het Kind een ruime invulling geven
Ook hier staan we anno 2019 voor belangrijke beslissingen die vertaald/behandeld zullen worden in het definitief meerjarenplan.
Een haalbare en passende richting en antwoorden voor onze gemeente moet hier gevonden worden m.b.t. de 9
kernvraagstukken/overwegingen die onderstaand vermeld worden.
Het decreet inzake preventieve gezinszorg wil de zorg voor ieder kind garanderen door lokaal in te zetten op de organisatie van een
Huis van het Kind als basisvoorziening. Om een erkenning te krijgen als Huis van het kind moet men voldoen aan
minimumvoorwaarden:
• Inzetten op ontmoeting
• Aanbieden van groepswerk/activiteiten
• Voorzien in laagdrempelige individuele ondersteuning
• Organiseren van onthaal en infopunt
Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een
multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.
Dit doen ze door in te zetten op:
• De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening te aanzien van iedereen
• Een geïntegreerde dienstverlening, om integraal werken mogelijk te maken
• Een vraaggerichte dienstverlening, afgestemd op de lokale noden en behoeften.
Om dit te bereiken bouwt een lokaal Huis van het Kind voort op de aanwezige kansen en mogelijkheden die de lokale realiteit biedt
en op de aanwezige krachten die de gezinnen en hun context zelf bieden. Samen ondersteunen ze gezinnen in hun kracht.
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1. Organisatie van een inclusieve buitenschoolse kinderopvang met occasionele plaatsen
2. Organisatie van opvang voor schoolgaande kleuters die nood hebben aan een middagdutje
3. Organisatie van de dienst opvoedingsondersteuning
4. Organisatie van een voorschoolse groepsopvang onder het dak van het Huis van het kind.
5. Organisatie van een onthaalloket voor kinderopvang
6. Organisatie van een spelotheek en pedagogische bibliotheek
7. Organisatie van de Speelbabbel
8. Organisatie van ontmoetings-, info- en vormingsmomenten voor ouders
9. Organisatie van de jeugddienst onder het dak van het Huis van het Kind
Ook hier zullen dus in de komende maanden beleidsbeslissingen over genomen moeten worden, waarop hier en nu nog geen
voorafname wordt gedaan.
Om ouders en bestuur de kans te geven de nieuwbouwlocatie te verkennen en kennis te maken met het nieuwe concept van het
Huis van het Kind zal een officiele opening en opendeur georganiseerd worden. Tevens zal de nodige communicatie over het
concept gebeuren via gemeentenieuws, sociale media en een brochure die gericht wordt aan alle gezinnen met kinderen in de
gemeente.
Evaluatie:
In 2019 werd de verhuis van het Huis van het Kind gerealiseerd met :
- Succesvolle opendeurdag en mogelijkheid tot kennismaking met het dienstverleningsconcept via nieuwe brochure, rondleiding,
toelichting
- Onthaalloket voor kinderopvang
- Spelotheek
- Ontmoetingsruimte: Speelbabbel en uitreiking geboortepremie
- Organisatie van infomomenten voor ouders
- Opvoedingsondersteuning
- Samenwerking met de jeugddienst in het kader van kindvriendelijke gemeente en pretcamionette
Volgende zaken werden uitgesteld omwille van opmaak nieuw organigram en dienstverleningsconcept:
-de beslissing om de jeugddienst onder te brengen in het Huis van het kind is uitgesteld.
- De gezamenlijke inschrijving voor Kinderopvang en Speelpleinwerking is nog niet gerealiseerd.
- Organisatie van JIP of jongereninformatiepunt in het Huis van het Kind door uitstel beslissing om de jeugddienst onder te brengen
in het Huis van het Kind
AP-06.03: De ontwikkeling van kinderen stimuleren
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
19.332,03
353.577,71
334.245,68

Eindbudget
Initieel budget
26.500,00
26.500,00
447.500,00
447.500,00
421.000,00
421.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-07: Streven naar een beter leefmilieu
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-07-01: Een goed afvalbeleid voeren
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 overgedragen aan IOK. Afval dient in de eerste plaats echter
zoveel mogelijk voorkomen te worden. Daarom is een doorgedreven sensibilisering van de bevolking onontbeerlijk.
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-07.01.01: Huis-aan-huis ophalen van afval
De gemeente biedt de burger een uitgebreid gamma aan mogelijkheden om het afval selectief in te zamelen. Het huishoudelijk
afval (restafval, glas, papier en PMD) en het groot huisvuil wordt ingezameld via huis-aan-huisophaling door IOK.
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Evaluatie:
De huis-aan-huisinzameling van afval werd uitgevoerd door IOK. We blikken terug op een goede samenwerking.
Actie: A-07.01.02: Zorgen voor de uitbating van het containerpark
Inwoners kunnen met hun afval ook terecht op het containerpark, dat geëxploiteerd wordt door IOK.
Evaluatie:
Een aantal fracties kunnen gratis worden aangeboden, anderen zijn betalend. De samenwerking verloopt vlot.
Actie: A-07.01.03: Andere initiatieven met het oog op afvalvoorkoming
Als afval niet kan voorkomen worden, is er ook nog de mogelijkheid van hergebruik. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst
met Kringwinkel Zuiderkempen. Ook voor recuperatie van kleding zijn er in onze gemeente diverse mogelijkheden. Een zeer
geslaagde actie op het vlak van recyclage is het Repair Café dat door onze milieudienst georganiseerd wordt en ook de weggeefkast
in buurthuis ’t Lindehofke.
De gemeente stimuleert thuiscomposteren door composteringsmiddelen ter beschikking te stellen, evenals de nodige informatie
om thuis aan de slag te gaan.
Onze gemeente wordt vaak geconfronteerd met zwerfvuil. Dit ontsiert het straatbeeld en duwt iemands afvalkosten op de
gemeenschap. Om sluikstorters te bestraffen en om ontradend te werken heeft de politiezone Neteland mobiele camera’s
aangekocht die op risicoplaatsen gezet kunnen worden.
Ook openbare vuilbakjes trekken soms zwerfvuil aan maar zijn wel nodig. We denken dus na over de plaats en de aard van deze
vuilbakjes om zwerfvuil zoveel mogelijk te vermijden.
Evaluatie:
Een zeer geslaagde actie op het vlak van recyclage is het Ecofeest, georganiseerd door verschillende diensten binnen het lokaal
bestuur. Tijdens het Ecofeest konden de burgers spullen laten herstellen via het Repair Café. Daarnaast konden de burgers terecht
voor lokale groenten en fruit en zelfgemaakte producten uit gerecycleerd materiaal kopen op het marktje. Via de Share Fair
georganiseerd door KVLV, de ruilboekenkast van de bib en de weggeefkast van ‘t Lindehofke konden de deelnemers voorwerpen
een tweede leven geven.
In het buurthuis ’t Lindehofke blijft de weggeefkast het hele jaar door staan. Ze doen ook regelmatig een kledingactie (waarbij ze
bijvoorbeeld winterjassen ter beschikking stellen van de bezoekers aan het buurthuis).
De gemeente biedt haar inwoners compostvaten en -bakken aan tegen een zeer voordelig tarief en levert deze aan huis. Ze stelt de
nodige informatie, die wordt verstrekt via IOK, ter beschikking van de inwoners.
In de strijd tegen zwerfvuil wordt in Herenthout één camera ingezet. Het is voorlopig nog wat zoeken naar een goede werking met
de camera, maar de camera zorgt alvast voor een afschrikeffect.
Om het zwerfvuil aan te pakken beschikt de gemeente over een groep geëngageerde zwerfvuilpeters en -meters die nog steeds
aangroeit. Zij ruimen ministens 4 per jaar zwerfvuil op in hun buurt. In 2019 waren er een 40-tal zwerfvuilpeters en -meters actief.
Er werden ook in 2019 2 zwerfvuilacties georganiseerd, die een enorm succes kenden. Aan de actie van maart namen 50 personen
deel; aan de actie van oktober namen 75 personen deel.
Om het zwerfvuilbeleid te verbeteren besliste de gemeente om in te stappen in het Coachingstraject van de Mooimakers. Zij zullen
ons begeleiden in de opmaak van een doordacht zwerfvuilbeleid en verfijnen van de acties die we reeds uitvoeren. Een ander
onderdeel van deze coaching, die in 2020 effectief van start gaat, is het opmaken van een veegplan en een vuilbakkenplan.
Met de opmaak van een vuilbakkenplan kunnen we nagaan welke vuilbakken nuttig zijn en welke beter verdwijnen, omdat deze net
meer zwerfvuil aantrekken.
AP-07-01: Een goed afvalbeleid voeren
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
963.876,40
484.826,49
-479.049,91

Eindbudget
Initieel budget
916.800,00
916.800,00
477.500,00
477.500,00
-439.300,00
-439.300,00

Actieplan: AP-07.03: Beleidsplannen opstellen
Beleidsplannen opstellen om onze openbare ruimte te ordenen vergt heel wat inspanning en een strikte procedure.
Toch loont het de moeite want het vermijdt willekeur in het beleid, geeft richting aan de medewerkers in hun
advisering en rechtszekerheid aan de burgers.
Evaluatie:
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zie onderliggende acties
Actie: A-07.03.01: 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. In 2016 werd een tweede fase
opgestart, waarbij nog een drietal bedrijven de mogelijkheid krijgen om rechtszekerheid te verwerven. Verwacht wordt dat dit RUP
in 2019 een definitieve vorm zal krijgen.
Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de ‘in house’-formule die IOK aanbiedt om een woonomgevingsplan op te maken. Dit is
een minder ingrijpende vorm van planning die toelaat de opgestelde richtlijnen wel min of meer dwingend te maken maar een
meer flexibelere aanpassing mogelijk maakt. Dit woonomgevingsplan zal in 2019 verder uitgewerkt worden, zodat het transparant
kan uitgroeien tot een meer dan louter officieus toetsingselement.
Evaluatie:
De gemeente heeft in 2019 het RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ – fase 2 gerealiseerd. Dit plan geeft drie bedrijven op het
grondgebied van de gemeente rechtszekerheid om hun activiteiten te kunnen blijven verderzetten.
De gemeenteraad heeft in zitting van 1 april 2019 dit plan definitief goedgekeurd. Het RUP werd na publicatie in het Belgisch
staatsblad van kracht.
Er werd beslist om de samenwerking met IOK voor de opmaak van het woonomgevingsplan stop te zetten.
In het najaar van 2019 werd het studiebureau Blauwdruk Stedenbouw aangeduid om een visie rond wonen voor de kern van de
gemeente te ontwikkelen en een bijhorend instrumentarium, bestaande uit een woningtypetoets en een beeldkwaliteitsplan.
Actie: A-07.03.02: Een handhavingsplan opstellen
Een van de taken die naar de lokale besturen werden toegeschoven is de handhavingsbevoegdheid op het vlak van ruimtelijke
ordening. Reeds in 2018 werd beslist om een omgevingsambtenaar/handhaver op A-niveau aan te werven, samen met de
gemeente Grobbendonk zodat ook de kosten kunnen gedeeld worden. Deze aanwervingsprocedure is lopende. Eén van de eerste
taken van deze nieuwkomer is het opstellen van een handhavingsplan. Dit handhavingsplan schetst de beleidsvisie van het bestuur
met betrekking tot het bestuurlijk optreden tegen stedenbouwkundige overtredingen. Het is een richtsnoer voor de betrokken
handhavingspartners, maar is ook een leidraad voor de burger die recht heeft op een zo transparant mogelijk handhavingsbeleid.
Evaluatie:
Tot op heden kon er nog geen handhaver aangeworven worden, waardoor is er nog geen werk gemaakt werd van het
handhavingsplan.
AP-07.03: Beleidsplannen opstellen
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
6.250,50
-6.250,50
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
4.500,00
4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
25.000,00
25.000,00
-25.000,00
-25.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-08: De openbare ruimte inrichten
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-08.02: Het openbaar domein onderhouden
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 aan taken, willen we in de eerste plaats zorg
blijven dragen voor het dagelijks onderhoud van het openbaar domein.
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-08.02.01: De weginfrastructuur onderhouden
Soms volstaat het gewone onderhoud niet om wegen en voetpaden in een aanvaardbare staat te houden.
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
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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.
We willen inzetten op een openbaar domein waarop kinderen, ouderen en mindervaliden optimaal kunnen gebruik maken van
voet- en fietspaden. Dit verhoogt hun veiligheidsgevoel en zelfstandigheid. Er wordt bijgevolg ruim aandacht besteed aan het op
een duurzame wijze opwaarderen van de voet- en fietspaden.
Om efficiënter te werken zullen we dit, naar analogie met het buitengewoon onderhoud van de wegen, waar nodig uitbesteden,
afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van onze eigen technische dienst.
Een duidelijke termijnplanning en visie in het uit te werken meerjarenplan zullen ook hier een essentieel onderdeel zijn.
Evaluatie:
Volgende acties werden in 2019 uitgevoerd:
•Heraanleg voetpaden Liefkenshoek:
o Rooien bomen
o Vernieuwen voetpaden aan de hand van boordstenen en betonstraatstenen
o LED-verlichting
o Plantstroken tijdelijk ingezaaid met bloemenmengsel in afwachting van definitieve aanplanting
• Heraanleg paadje Sint-Gummarusstraat - Langstraat
• Buitengewoon onderhoud wegen: de werken zullen gebundeld worden en 3-jaarlijks uitgevoerd. De procedure voor aanduiding
van een ontwerper diende door deze beslissing stopgezet te worden en zal opnieuw moeten gevoerd worden volgens de herziene
visie.
• Herstellen veiligheidsstroken Nijlense Steenweg
• Plaatselijke herstellingen in wegdek Itegemse Steenweg (asfalt), Boeyendaal, Pauwelstraat, enz…
• Herstellen verkeerssignalisatie ten gevolge van schadegevallen (verkeerskegels, verkeersborden,…)
• Verplaatsen variabele zone 30 bord (Zwanenberg).
Actie: A-08.02.02: Aanpassingswerken aan het openbaar domein uitvoeren
Ongebruikte gronden inrichten kan voor de gemeenschap soms een hele vooruitgang betekenen.
Zo willen we onderzoeken of en hoe een hondenweide kan ingericht worden op ongebruikte gronden van het OCMW aan
sportcentrum ’t Kapelleke. Met dichtbebouwde wijken in de buurt lijkt deze locatie ideaal om onze viervoetige vrienden een
speelzone te bieden.
Ook zou de inrichting van een parking aan de terreinen van FC Valvecke op de hoek van de Nijlense Steenweg en de Merodestraat
de hinderlijke parkeerdruk in de straat kunnen oplossen. Hierover gaan we in overleg met het Agentschap Natuur en Bos, die
overigens ook zelf de inrichting van een hondenweide beogen aan de Merodestraat.
Evaluatie:
Op dit vlak zijn nog geen acties ondernomen. Er dient nog onderzoek verricht te worden naar de juiste modaliteiten en faciliteiten.
Actie: A-08.02.03: Sneeuw en ijzel bestrijden
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 tegelijk kan gestrooid worden en de gemeente bij ernstige en langdurige
sneeuwval vaak kampt met een tekort aan strooizout, wordt gewerkt met een prioriteitenplan.
Evaluatie:
De jaarlijkse sneeuw- en ijzelbestrijding is, ingevolge de zachte winter, in 2019 zeer beperkt gebleven.
Actie: A-08.02.04: Onderhoud aan het openbaar domein door derden laten uitvoeren
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 ook niet langer het nodige materiaal dient te voorzien en dat het personeel kan ingezet worden voor
andere taken.
Evaluatie:
• Maaien van de bermen: 2x per jaar
• Schilderen wegmarkeringen - verschoven naar voorjaar 2020
• Herstellen schade nutsleidingen allerhande
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AP-08.02: Het openbaar domein onderhouden
Exploitatie
Investeringen

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
96.131,64
-96.131,64
192.272,45
-192.272,45

Eindbudget
Initieel budget
160.000,00
160.000,00
-160.000,00
-160.000,00
510.000,00
510.000,00
-510.000,00
-510.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-09: Zorgen voor huisvesting
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-09.01: Een lokaal woonbeleid uittekenen
Op basis van 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. In 2019 staat de verlenging van het project ‘Kempens Woonplatform’ van IOK op de agenda. Dit project zet
de gemeente aan tot ambitieuze acties op het vlak van wonen.
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-09.01.01: 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. Een aantal van deze doelstelling worden verplicht aangereikt
door het project ‘Kempens Woonplatform’ maar de gemeente heeft hierin ook een ruime keuzemogelijkheid. Dit kan o.a. gaan over
het wonen van doelgroepen, samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, het stimuleren van de principes van
duurzaam bouwen, voorlichting van eigenaars en huurders of levenslang wonen.
Evaluatie:
Het bestuur concretiseerde haar visie op woonbeleid in overleg met de huisvestingsmaatschappijen die op het grondgebied van de
gemeente werkzaam zijn.
Zo werd een invulling uitgetekend voor de woonvormen die te realiseren zijn door Kleine Landeigendom Zuiderkempen op de
sociale kavels aan Meulenveld.
In overleg met Zonnige Kempen werd de invulling van de woonvormen op de sociale kavels aan Schuddeboske (begeleid wonen) en
de 17 te realiseren woongelegenheden aan Koestraat-Cardijnlaan besproken.
Actie: A-09.01.02: Een woonloket uitbouwen
Het bestuur zorgt voor een klantgerichte dienstverlening aan de burger en creëert daarvoor een aanspreekpunt voor
woonproblematieken. De huisvestingsambtenaar heeft dit als specifieke taak. Deze zorgt o.m. voor het informeren van de burgers
via de website, het infoblad of de nieuwsbrief of via het organiseren van infoavonden over actuele thema’s rond huisvesting
(premie-aanvragen, huurwetgeving, …).
Evaluatie:
Om de burgers te informeren werden infosessies georganiseerd o.a. over het gebruik van woonmeters en over de woningkwaliteit
in het Vlaamse Huurdecreet.
Op regelmatige basis worden de burgers geïnformeerd over woonaangelegenheden door artikels op de website, in het
gemeentenieuws of aan het loket. Om dit te optimaliseren werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Energiehuis
Kempen (kamp C).
De ondersteuning van burgers bij vragen i.v.m. energiepremies premies of energetische renovaties is een voortdurende zorg van
het loket.
Actie: A-09.01.03: Een woonzorginformatiepunt uitbouwen
Loket Zorg & Gezondheid wil hét centrale punt in Herenthout zijn waar mensen terecht kunnen met al hun vragen rond thuis- en
ouderenzorg. Deze actie is een constante binnen de werking van het loket.
Evaluatie:
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Deze actie is een constante in de werking van het loket.
Actie: A-09.01.04: Een gevarieerd aanbod aan thuishulp organiseren
Het lokaal bestuur wil met het huidige aanbod aan dienstverlening binnen de thuis- en ouderenzorg goed inspelen op gestelde
zorgnoden. Op deze manier streven wij ernaar om mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen met behoud of verbetering
van hun levenskwaliteit. We richten ons hierbij niet enkel op onze eigen dienstverlening. Ook het aanbod van externe
voorzieningen binnen en buiten de gemeente zijn hierin een belangrijke partner.
Evaluatie:
Dagdagelijks ervaren wij dat thuiszorgdiensten enorm belangrijke spelers zijn in de ondersteuning van het zo lang mogelijk
zelfstandig thuis blijven wonen. Hierin verschillen wij met andere private diensten. Overleg en samenwerking tussen alle
betrokken actoren binnen thuiszorgsituaties is belangrijk om de hulpverlening goed op elkaar af te stemmen en de zorg zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen, zodat zowel de gebruikers als zijn/haar mantelzorgers maximum worden ondersteund.
AP-09.01: Een lokaal woonbeleid uittekenen
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
-4.167,53
229.531,73
233.699,26

Eindbudget
Initieel budget
30.000,00
30.000,00
159.800,00
159.800,00
129.800,00
129.800,00

Actieplan: AP-09.02: Uitbreiding van het woonaabod
De roep naar betaalbare woongelegenheden is overal groot en 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 huren. Een constante is dat de vraag het aanbod overtreft, waardoor de prijzen op de woningmarkt de
pan uit swingen. Het lokaal bestuur kan door diverse acties hierop trachten in te grijpen.
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-09.02.01: Verkaveling Cardijnlaan verder realiseren
Waar de voormalige voetbalterreinen van KFC Herenthout zich bevonden, op de hoek van de Cardijnlaan en de Sportstraat,
realiseerde de gemeente – in samenwerking met Kleine Landeigendom Zuiderkempen – een verkaveling van 56 loten in twee fasen.
De eerste fase betrof de gronden die reeds aan een uitgeruste weg gelegen waren. Van deze fase zijn momenteel nog 4 percelen
niet verkocht. Voor de realisatie van het binnengebied – met twee zones voor sociale koopwoningen die door Kleine Landeigendom
Zuiderkempen zullen gerealiseerd worden – was de aanleg van wegen nodig. De wegenaanleg is intussen afgerond zodat ook deze
gronden te koop kunnen aangeboden worden.
De interesse/verkoop verliep de voorbije jaren anders dan ingeschat en gepland.
Het toewijzingsreglement zal in 2019 herbekeken worden. Het is de betrachting van het bestuur dit jaar een aantal gronden te koop
te stellen.
Evaluatie:
Nadat verschillende eerdere pogingen om de resterende gronden te verkopen volgens het toewijzingsreglement geen vruchten
hadden afgeworpen, werd besloten om de gronden uit de hand te koop aan te bieden. Tegen de verwachting in werden alle vier de
gronden – aan de oorspronkelijk vastgestelde prijs – in no time verkocht, op één uitzondering na allemaal aan mensen van
Herenthout.
Actie: A-09.02.02: 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. Dit is een doelbelasting: de
leegstand zoveel mogelijk terugdringen in plaats van de gemeentekas te spijzen. De belasting brengt meestal mee dat de woning
opnieuw in het woningaanbod wordt ingeschakeld. Indien dit toch niet het geval is, kan de gemeente de opbrengst van de belasting
aanwenden om het huisvestingsbeleid uit te bouwen.
Evaluatie:
Door de consequente opname van leegstaande woningen en bedrijfsruimten in het leegstandsregister en de daaraan verbonden
belasting, werden verschillende panden terug in gebruik genomen of gesloopt:
- leegstaande woningen uit het register: o.a. Uilenberg 15, Kloosterstraat 2, Langstraat 69.
- leegstaande bedrijfsruimten uit het register o.a. Itegemse Steenweg 164.
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Actie: A-09.02.03: De woningkwalitiet verbeteren
Aangezien de meeste woningen eigendom zijn van particulieren, is het zorgen voor de verbetering van de woonkwaliteit vaak geen
sinecure. We hebben echter een aantal interessante instrumenten in handen om dat doel te bereiken: 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. Door recente regelgeving werd een conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht gesteld. Dat willen we
in 2019 zeker aanmoedigen.
Evaluatie:
Als wapen tegen te slechte woningen, heeft de gemeente de mogelijkheid tot onbewoonbaarverklaring. Dit gebeurde voor één
pand, waarvoor inmiddels door de eigenaar een sloopvergunning werd aangevraagd.
Om de kwaliteit van woningen te garanderen, kan de gemeente op vraag van de eigenaar en na controle, een conformiteitsattest
afleveren. Eén particuliere eigenaar vroeg zo’n attest aan. Er werd ook beslist om de woningen van het OCMW hieraan te
onderwerpen.
AP-09.02: Uitbreiding van het woonaabod
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
2.192,22
19.500,00
17.307,78
414.568,80
414.568,80

Eindbudget
Initieel budget
3.000,00
3.000,00
12.000,00
12.000,00
9.000,00
9.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Actieplan: AP-09.03: Aanbieden van woningen aan mensen met woonnood
Ieder mens heeft recht op menswaardig wonen. Voor ons klinkt dit misschien evident, maar regelmatig worden we
echter geconfronteerd met diverse probleemsituaties in dit verband. Dat kan gaan over ouderen of hulpbehoevenden
die niet meer thuis kunnen wonen, over vluchtelingen, daklozen, …
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-09.03.01: Assistentiewoningen aanbieden
Het OCMW biedt 56 assistentiewoningen aan in de Molenstraat – Huis en Hof Driane. Hof Driane is een gloednieuw gebouw met
alle moderne faciliteiten dat pas in 2018 werd opgeleverd en betrokken door de eerste bewoners. Huis Driane echter dateert al van
de jaren ’90 en begint tekenen van slijtage te vertonen. Naast het reguliere onderhoud wil het bestuur in 2019 een studie laten
uitvoeren over de aanpassing van de verwarming in de flats, die nu gebeurt met accumulatiekachels. Deze beginnen echter één
voor één in panne te vallen. Er zal onderzocht worden of een meer moderne vorm van verwarming technisch en financieel haalbaar
is.
De lift van Huis Driane is niet aangepast om mensen liggend te vervoeren waardoor in het verleden al meermaals de brandweer
diende opgeroepen te worden om mensen uit hun flat te ontzetten. Het bestuur overweegt te investeren in een aangepaste
(buiten)lift en zal daarvoor al in 2019 een praktische en financiële studie bestellen.
Evaluatie:
Hierin werden in 2019 nog geen concrete stappen gezet.
Tegen 2034 moet GAW Huis Driane voldoen aan de opgelegde infrastructuurvoorwaarden voor een groep van assistentiewoningen.
Concreet betekent dit dat er werken moeten gebeuren aan de flats zelf.
Met de bevoegde schepen werd afgesproken dat eerst wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn met GAW Huis Driane en het
kostenplaatje dat hieraan verbonden is. Daarna zal een verdere visie gevormd worden over de toekomst van het gebouw Huis
Driane.
Actie: A-09.03.02: LOI-woningen voorzien
Het Lokaal Bestuur heeft een erkenning voor 10 plaatsen binnen het Lokaal opvanginitiatief. Hiervoor dient het lokaal bestuur
gepaste huisvesting te voorzien. Het lokaal bestuur zet hiervoor zoveel mogelijk eigen patrimonium in.
Evaluatie:
- Bestaand aanbod uitgebreid met eigen patrimonium op vraag van Fedasil: extra woningen werden in 2019 eerst tijdelijk geschorst
omwille van nog uit te voeren werken ten gevolge van verouderde verwarming, vandalisme, …
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Actie: A-09.03.03: Noodwoningen voorzien
Huisvesting is één van de belangrijkste grondrechten. Door omstandigheden kunnen mensen tijdelijk in een noodsituatie terecht
komen met dakloosheid tot gevolg. Het Lokaal Bestuur zet de nodige middelen in om dit op te vangen en dit door enerzijds
noodwoningen aan te bieden en anderzijds mee te werken aan de wooncel, opgericht door WZK, en het inbrengen van minimum 1
HUB (= noodwoning voor de regio).
Evaluatie:
- Nog steeds 1 Hub en eigen noodwoningen
- Nieuw protocol versnelde toewijzing sociale huisvesting - problemen met Zonnige Kempen blijven bestaan. Protocol wordt niet
nageleefd. Wooncel WZK onderhandelt hierin.
AP-09.03: Aanbieden van woningen aan mensen met woonnood
Exploitatie

Investeringen

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
285.943,01
501.122,98
215.179,97
4.833,95
-4.833,95

Eindbudget
Initieel budget
393.500,00
393.500,00
500.000,00
500.000,00
106.500,00
106.500,00
40.000,00
40.000,00
-40.000,00
-40.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-10: De sociale cohesie binnen onze samenleving bevorderen
Evaluatie:
zie onderliggende acties

Actieplan: AP-10.01: Het dienstencentrum verder integreren in de Herenthoutse samenleving
Evaluatie:
zie onderliggende acties
Actie: A-10.01.01: Een gedifferentieerd aanbod aan 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 dagelijks leven. Ons aanbod is geen statisch gegeven. We trachten met onze dienstverlening
in te spelen op de steeds veranderende maatschappij en de daaraan verbonden vragen, noden en behoeften die leven bij de
mensen.
De huidige overheidsopdracht voor het dorpsrestaurant eindigt op 30 juni 2019. We willen van de gelegenheid gebruik maken om
het huidige concept te herzien. In 2018 was er opnieuw een stijging van het aantal gebruikers t.o.v. de voorbije 3 jaar, maar we zij
ervan overtuigd dat we met het dorpsrestaurant meer mensen kunnen bereiken dan dat we op heden doen. Het concept van een
dorpsrestaurant is vaak eenvoudig maar de impact is groot. Dorpsrestaurants brengen mensen samen, stimuleren onderlinge hulp,
versterken de dorpsgemeenschap, activeren mensen, laten senioren toe om langer in hun eigen omgeving te wonen, creëren zinvol
vrijwilligerswerk en zijn een springplank naar andere hulpverlening.
Evaluatie:
Het lokaal dienstencentrum is naast een ontmoetingsplaats een aanspreekpunt waar iedereen terecht kan met zijn/haar vragen
rond welzijn en zorg.
Steeds wordt er gezocht naar een gevarieerd aanbod van activiteiten om het sociale netwerk van mensen te versterken. Met het
dienstverleningsaanbod ondersteunen wij mensen met het oog op zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
Met ingang van 1 januari 2020 gaat het nieuwe woonzorgdecreet in voege. Voor het lokaal dienstencentrum betekent dit nieuwe
decreet heel wat wijzigingen. Het is voor ons een uitdaging om de nieuwe accenten voor de lokale dienstencentra de komende
jaren zo goed mogelijk om te zetten in concrete acties voor onze gemeente. De focus ligt hierbij op buurtgerichte zorg.
Actie: A-10.01.02: Vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking organiseren
Onze dienst aangepast vervoer bestaat uit de Mindermobielencentrale en de Uit- en thuismobiel. Bijna dagelijks vervoeren beide
diensten mensen met een mobiliteitsbeperking naar hun bestemming. Deze dienstverlening is een belangrijke schakel binnen de
werking van het loket.
Evaluatie:
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Aangepast vervoer is een groeiende en noodzakelijke dienstverlening vanuit ons Loket.
Het blijft een voortdurende uitdaging om vrijwillige chauffeurs te zoeken die onmisbaar zijn in de werking van deze dienst.
Actie: A-10.01.03: Het vrijwilligerbeleid ondersteunen en uitbouwen
Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen de werking van het lokaal dienstencentrum. Zij zijn de rode draad doorheen gans onze werking.
Het geeft voordelen langs beide kanten. Vrijwilligers geven ons de mogelijkheid om de werking en de dienstverlening van het lokaal
dienstencentrum verder uit te bouwen. 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 om blijven in te zetten op vrijwilligers!
Evaluatie:
Vrijwilligers hebben recht op een goede omkadering en ondersteuning vanuit de organisatie waarvoor ze zich inzetten. Het bestuur
heeft daarom een interne werkgroep samengesteld om een gecoördineerd beleidskader rond vrijwilligerswerking op te maken en
op te volgen.
Als eerste stap naar een volwaardig vrijwilligersbeleid heeft de werkgroep een visie uitgewerkt. Enkele speerpunten in de visietekst
zijn:
• het belang van vrijwilligerswerking
• de plaats van de vrijwilliger binnen de organisatie
• de wederzijdse verwachtingen van de organisatie en de vrijwilliger.
Ook de kostenvergoeding voor de vrijwilligers heeft een update gekregen.
AP-10.01: Het dienstencentrum verder integreren in de Herenthoutse samenleving
Exploitatie

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
Gemeente Herenthout

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
82.968,76
132.189,29
49.220,53

Eindbudget
Initieel budget
88.000,00
88.000,00
119.500,00
119.500,00
31.500,00
31.500,00

2019

Inhoudstafel
Prioritair Beleid
BD-01: De toekomst van de gemeente verzekeren
AP-01.01: Een voorzichtig financieel beleid voeren
BD-02: Investeren in het welzijn van het personeel

1
1
1
3

AP-02.01: Het nodige personeel voorzien

3

AP-02.02: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen

5

AP-02.03: De nodige werkingsmiddelen voorzien

8

BD-04: Een menswaardig leven garanderen voor iedereen

10

AP-04.01: De kerntaken van het OCMW vervullen

10

BD-05: Een ruim vrijetijdsaanbod bieden aan de burger

12

AP-05.01: Voorzien in culturele infrastructuur
BD-07: Streven naar een beter leefmilieu
AP-07.02: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud
BD-08: De openbare ruimte inrichten
AP-08.01: Weg- en rioleringswerken uitvoeren
BD-10: De sociale cohesie binnen onze samenleving bevorderen
AP-10.02: Buurtgerichte zorg organiseren
BD.04: Bijdragen aan het welzijn binnen onze grenzen en daarbuiten
AP.04.01: Elke burger een menswaardig leven garanderen

Overig Beleid
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
BD-01: De toekomst van de gemeente verzekeren

12
14
14
17
17
19
19
21
21

22
23
24

AP-01.02: De bestuurskracht verhogen door intergemeentelijke samenwerking

24

AP-01.03: De kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau tillen

25

BD-02: Investeren in het welzijn van het personeel
AP-02.04: De psychische belasting van het personeel verminderen
BD-03: Het leefcomfort van de burger verhogen

26
26
28

AP-03.01: Samen werken aan het veiligheidsgevoel

28

AP-03.02: De handelsfunctie van Herenthout versterken

29

AP-03.03: Bijdragen aan de gezondheid van onze burgers

30

BD-04: Een menswaardig leven garanderen voor iedereen
AP-04.02: Andere sociale initiatieven nemen
BD-05: Een ruim vrijetijdsaanbod bieden aan de burger

31
31
32

AP-05.02: De cultuurbeleving stimuleren

32

AP-05.03: De sportbeleving stimuleren

35

AP-05.05: Het toerisme in de gemeente bevorderen

37

BD-06: Een aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren verzekeren

38

AP-06.01: Zorgen voor een kwaliteitsvol onderwijsaanbod

38

AP-06.02: De belevingswereld van de jeugd stimuleren

39

AP-06.03: De ontwikkeling van kinderen stimuleren

40

BD-07: Streven naar een beter leefmilieu

42

AP-07-01: Een goed afvalbeleid voeren

42

AP-07.03: Beleidsplannen opstellen

43

Inhoudstafel
BD-08: De openbare ruimte inrichten
AP-08.02: Het openbaar domein onderhouden
BD-09: Zorgen voor huisvesting

44
44
46

AP-09.01: Een lokaal woonbeleid uittekenen

46

AP-09.02: Uitbreiding van het woonaabod

47

AP-09.03: Aanbieden van woningen aan mensen met woonnood

48

BD-10: De sociale cohesie binnen onze samenleving bevorderen
AP-10.01: Het dienstencentrum verder integreren in de Herenthoutse samenleving

49
49

