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Mike Nachtegael – schepen voor financiën 



 
Een moeilijke uitdaging 

• Alle Vlaamse steden en gemeenten staan voor 

eenzelfde financiële uitdaging 

• Externe factoren: 

– Stijging pensioenkost 

• Continue stijging patronale bijdragen 

• Responsabiliseringsbijdrage 

– Effecten economische crisis 

– Verminderen/wegvallen van dividenden 

– Verplichtingen/Doorschuif van hogere overheden 

• Samengevat:  

– uitgaven stegen sneller dan inkomsten  

– Structurele oplossing was noodzakelijk 



 
Witboek & Meerjarenplan 

WITBOEK 

inhoudelijk 

MEERJARENPLAN 

Financiële vertaling  

– Jaarlijks 120 miljoen 

euro exploitatie-

inkomsten/uitgaven 

– Investeringspakket van 

120 miljoen euro (75 

miljoen netto) 

– Geen verhoging APB 

of OV (= 85% van de  

belastingsinkomsten) 

  

– Beleids-

doelstellingen 

– Actieplannen 

– Acties 
 

Keuzes maken 



 
Financieel evenwicht 

Jaarlijks 

 

 Resultaat op 

kasbasis moet 

positief zijn 

Dankzij reserve 

Laatste jaar 

 

 Autofinancierings-

marge moet 

positief zijn 

+ 132.000 euro 



 
Stadsfinanciën op het goede spoor 

Dec 2011 

Maart 2012 

Jan 2013 

Dec 2013 

Vaststelling: 

Oplopende tekorten 

Reserve op eind 2014 

Besparingsplan: 

Mildering oplopende tekorten,  

Reserve 10 miljoen euro begin 2015 

Witboek – financieel kader: 

Bouwt verder op principes besparingsplan, 

met bijkomende structurele maatregelen 

Meerjarenplan 2014-2019: 

Dalende tekorten 

Overschot in 2019, positieve reserve 

 

 

 



 
Maatregelen met financiële impact 

• Personeelskosten:  

– Geen naakte ontslagen 

– Beheersbaar via beperkte vervanging van 

pensioneringen, kerntaken & lean-methodiek 

 • Werkingskosten:  

– Geen verhoging t.o.v. 2013 

– Maatregelen Witboek uitgevoerd 

• Dotaties:  

– OCMW: 16.5 miljoen euro, jaarlijks +3% 

– Politie: 10 miljoen euro, jaarlijks +2.5% 

– Kerkfabrieken: 500.000 euro 

– De Ster: vanaf 2015 naar de provincie 



 
Maatregelen met financiële impact 

• Fiscale hervorming:  

– Vereenvoudiging, transparantie, controleerbaarheid 

– Grondslag nog actueel? 

 
• Premies en subsidies:  

– Vaste enveloppes 



 
Verenigingen 

• Verenigingen blijven maximaal ondersteund: 

o Gebruik stadsmateriaal 

o Gebruik lokalen 

o Sectorsubsidies (jeugd, cultuur, sport, …) 

o Wijkwerking 

 

 



 
Investeringen (globaal) 

• Dienstensupermarkt + archief: 4 miljoen euro 

• Stadswerkplaatsen: 3 miljoen euro 

• Rio-dossiers: 

– 25 miljoen euro uitvoering 

– 750.000 euro voorbereiding nieuwe dossiers 

• Aankoop gronden bos/natuur: 900.000 euro 

• Wegen, incl. voet- en fietspaden: 9 miljoen euro 

• Bibliotheek Heymanplein: 2 miljoen euro 

• Vrije Ateliers: 400.000 euro 

• Sport: 4 miljoen euro 

• Gebouwen: 8 miljoen euro 

• ICT: 3.8 miljoen euro (+ 2.5 miljoen euro OCMW) 



 
Investeringen (Belsele) 

• Rio: 

o Kerkstraat: 3.928.000 euro (2014 + 2015), 

 waarvan 1.413.000 euro gesubsidieerd 

o Kouterdreef en Puidreef: 650.000 euro (2015 + 2016) 

o Moortelhoekstraat – Valkstraat: 

 1.595.000 euro (2015 + 2016) 

o Gentstraat – Nauwstraat:  

1.200.000 euro (2018 + 2019),  

waarvan 940.000 euro gesubsidieerd 

o Collector Ossenhoek: 710.000 euro (2018 + 2019) 

o Afkoppelen Populierenwijk en Waterschootdreef: 

 941.000 euro (2014 + 2018 + 2019) 

 waarvan 812.000 euro gesubsidieerd 



 
Investeringen (Belsele) 

• Wegen: 

o Aanleg voetpaden en opritten Populierenwijk:  

 155.000 euro (2017) 

o Trage wegen: 20.000 euro per jaar 

 

• Jeugdhuis De Galjaar: 

o Kwalitatieve instuifruimte: 300.000 euro (2017) 

 

• Basisschool “Gavertje Vier” 

o Diverse investeringen: 170.000 euro 

 (o.a. digitale borden) 

 

 



 
Het OCMW in het kort 

• Inhoudelijk (OCMW-Beleidsplan): 

o Sociale dienstverlening 

 Welzijnssite 

 Opleidings- en Oriënteringscentrum (2 miljoen euro) 

 Lokaal Armoedeplan (115.000 euro per jaar) 

 Huurwaarborgfonds (75.000 euro) 

 Versterking sociale dienst (+4) 

o Woonzorg voor senioren 

 Nieuwbouw: Lindehof en Gerda (20 miljoen euro) 

 Actualisering Zorgstrategisch Plan, residentieel en 

thuiszorg (16 miljoen euro) 

o Interne keuken 

 Synergie stad-OCMW 
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Het OCMW in het kort 

• Financieel (OCMW-Meerjarenplan):  

o Jaarlijkse exploitatie-inkomsten/uitgaven van 60 miljoen 

euro 

 Stedelijke dotatie van 16.5 miljoen euro 

o Investeringspakket van afgrond 58 miljoen euro 

 Stedelijk Zilverfonds 6 miljoen euro 

o Conform de decretale criteria voor financieel evenwicht 

(strengere regels voor OCMW dan voor stad) 


