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Voorwoord 

Geachte burgemeester, 

Geachte voorzitter, 

Geachte leden van het vast bureau en raadsleden, 

 

 

Een planmatig beleid en strategisch management heeft nood aan beleidsinformatie, zowel bij de 

planning, de uitvoering als de evaluatie. 

 

Met de opmaak van de jaarrekening 2019 zetten we een volgende stap in de PDCA-cyclus: 

� Plan:  opmaak budget en budgetwijziging 2019 

� DO: uitvoering en boekhoudkundige registraties 

� Check: opmaak jaarrekening 2019 

� Act: voorbereiding meerjarenplanaanpassing 2020-2026 

 

Omdat de wettelijke schema’s van de jaarrekening hoofdzakelijk cijfermatige analyses in kaart brengen, 

nemen we deze op in een integraal rapport om u meer duiding en inzicht te geven in de verschillende 

bouwstenen van deze jaarrekening.  

 

Dit verslag van de jaarrekening 2019 volgt hetzelfde stramien van de planningsdocumenten uit 2019 

(namelijk de meerjarenplanaanpassing, het budget en de budgetwijziging). Inmiddels kreeg het 

meerjarenplan 2020-2025 een nieuw, verbeterd stramien met duidelijker schema’s en meer relevante 

beleidsinformatie. Dit, omdat het lokaal bestuur Gavere vanaf 2020 de ‘nieuwe regels’ van BBC2020 

toepast. In boekjaar 2019 waren nog de ‘oude BBC-regels’ van kracht. Bijgevolg wordt de jaarrekening 

2019 een laatste keer opgemaakt conform de eerdere BBC-regelgeving als sluitstuk van de plannings-

documenten die van toepassing waren in 2019. 

 

Het rapport is ingedeeld in volgende categoriëen: 

1. De beleidsnota geeft feedback over de stand van zaken van de prioritaire beleidsacties 2019. 

2. De financiële nota belicht de cijfers van het OCMW per beleidsdomein.  

3. De samenvatting van de algemene rekeningen analyseert de balans en geeft hiermee inzicht in 

het vermogen van het OCMW. Vervolgens ontleden we de staat van opbrengsten en kosten en 

krijgen hierdoor inzicht in de opbouw van het resultaat van 2019.  

4. De toelichting rondt het rapport af met aanvullende schema’s, bijlagen en stavingsstukken. 

 

Bepaalde schema’s vergelijken kredieten van het ‘initiële budget’ met het ‘eindbudget’. Het onderscheid 

tussen beide budgetten is dat het initiële budget focust op de kredieten uit het oorspronkelijk budget van 

2019 en het eindbudget rekening houdt met de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 21 oktober 2019. 

 

De liquiditeitenrekening toont een budgettair tekort in 2019 van € 8.633,66. Het gecumuleerd resultaat 

op kasbasis daalt hierdoor licht van € 974.443,50 naar € 965.809,84. De staat van opbrengsten en 

kosten 2019 sluit eveneens negatief af. Meer bepaald met een tekort van € 45.166,40. Nog andere 

nuttige kerncijfers 2019 vindt u alvast uitgelicht op de eerstvolgende bladzijde van dit rapport. 

 

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verneem ik dat graag. 

 

Gavere, 15 mei 2020, 

 

Jan Decock,      

Financieel directeur 
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Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
Periode: 2019
OCMW van Gavere (0212.212.442)

Markt 1 - 9890 Gavere

algemeen directeur: Serge Ronsse

financieel directeur: Jan Decock

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: BD-1: Integratie: ondersteunende diensten OCMW/gemeente;  ondersteunende
processen voor 'core-business' met andere OCMW's en externe partners
Via een betere samenwerking met alle betrokken actoren en hulpverleners wensen we een betere en efficiëntere maatschappelijke
dienstverlening (in beide richtingen) te realiseren. Het principe van de vijf concentrische cirkels staat hierbij centraal. We zoeken
naar een schaalvergroting om ons efficiënt te wapenen tegen de toekomstige uitdagingen. Het OCMW streeft naar een maximale
samenwerking met de gemeente op het vlak van ondersteunende processen en met andere OCMW's of andere instanties (onder
meer het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de Werkwinkel Deinze, CAW Oost-
Vlaanderen, het Bedrijvenplatform, ...) voor de 'core-business' van het OCMW. Onder de 'core-business' van het OCMW verstaan
we het nastreven van een kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening voor de burger in de meest ruime zin.

Actieplan: AP-1.1: Samenwerking met de gemeente

De gemeenschappelijke huisvesting van gemeente en OCMW is een opportuniteit die de basis zal zijn voor een
ambitieus en vooruitstrevend organogram. De waaier aan de dienstverlening van het OCMW wordt beschouwd als een
onderdeel van de dienstverlening van de gemeente, maar elk met zijn specifiek aanbod. Alle processen die de core
business van het OCMW ondersteunen worden gegroepeerd.

Actie: ACT-1.1.1: Herlocatie van de OCMW-diensten op de site van het gemeentelijk administratief centrum

Deze actie is volledig uitgevoerd.

Actieplan: AP-1.2: Volop inzetten op een nauwere samenwerking met andere OCMW's en externe partners

Om de stijgende noden met een minimum aan middelen te behandelen is het OCMW Gavere genoodzaakt om actief op
zoek te gaan naar schaalvergroting en efficiëntie. Partners met een jarenlange vruchtbare samenwerking hebben
hierbij voorrang.
Te denken valt hierbij aan het sociaal verhuurkantoor (SVK Leie en Schelde), de sociale huisvestingsmaatschappijen, de
Werkwinkel Deinze, het CAW Oost-Vlaanderen, het Bedrijvenplatform, de dienst Schuldbemiddeling, ...

Beleidsdoelstelling: BD-3: Sociale huisvesting in het kader van het sociaal objectief
Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Gavere een 'woongemeente' is gelegen in 'een landelijke zone'. 20 woningen werden eind 2013
verhuurd onder het sociaal stelsel. In het kader van het Grond en Pandendecreet bepaalt het bindend sociaal objectief dat Gavere
95 dergelijke sociale huurwoningen moet realiseren tegen 2025. Met de realisatie van een bouwproject op de Markt te Gavere wil
het OCMW tegemoetkomen aan dit objectief. In deze legislatuur bouwen we 4 sociale appartementen en een kantoorrruimte .
Minstens één van de appartementen zal dienst doen als doorgangswoning.

Actieplan: AP-3.1: Sociale huisvesting project 'Markt'

Actie: ACT-3.1.1: Bouw appartementen  en kantoorruimte op Markt te Gavere

Het huis aan de Markt 27 werd afgebroken en maakt plaats voor de realisatie van een nieuwbouw. Het OCMW voorziet een te
verhuren kantoorruimte en vier te verhuren appartementen.

Evaluatie:

De appartementen zijn in gebruik  genomen als doorgangswoningen.
De kantoorruimte wordt sinds september 2019 verhuurd aan vzw De Bolster.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019 2019

OCMW van Gavere 1 / 3



Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 25.000,00

Bouw appartementen  en kantoorruimte op Markt te Gavere Ontvangsten 0,00 0,00 25.000,00
Investeringen Uitgaven 8.633,66 15.000,00 0,00

Bouw appartementen  en kantoorruimte op Markt te Gavere Uitgaven 8.633,66 15.000,00 0,00

Actie: ACT-3.1.2: Vervreemding van onroerende goederen voor financiering project 'Markt'

De woning in de Onderstraat 74 werd in het begin van de legislatuur verkocht. Een perceel landbouwgrond gelegen in de Halsberg
werd in 2016 verkocht (OR 24 maart 2016).

De percelen gronden gelegen in de Hulstraat werden in juni 2017 verkocht (€ 578.018). Zo ook de grond naast Den Hul in Asper (€
31.001).

De grond 'De Meire' nabij de Stationsstraat werd in 2018 vervreemd. Dit dossier werd behartigd door Veneco. De verkoop van het
binnengebied in het centrum van Gavere werd eind 2018 gerealiseerd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Vervreemding van onroerende goederen voor financiering
project 'Markt'

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-3.3: Samenwerking met het SVK maximaal ondersteunen

De huidige samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor blijft behouden. Deze samenwerking heeft als voordeel dat
alle woningen die vallen onder het beheer van het SVK ook meetellen voor het behalen het sociaal objectief van SVK
Leie en Schelde. Het eerder gesteld objectief van 100 huurwoningen heeft het SVK inmiddels behaald.

Het OCMW verhuurt sinds eind 2013 en tot op vandaag twee woningen aan het SVK. Eventueel kunnen de studio's en
appartementen in de Horizon, met uitzondering van de 2 woningen die gebruikt worden als doorgangswoningen,
bijkomend verhuurd worden aan het SVK.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Vooruitstrevend activeringsbeleid
Elke hulpbehoevende persoon heeft recht op maatschappelijke integratie vanwege het OCMW. Dit recht kan onder de
voorwaarden bepaald in de wet van 26 mei 2002 bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon, dewelke al dan niet gepaard
gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn
hebben tot opdracht dit recht te verzekeren. Omdat werken een zeer bepalende factor vormt in het maatschappelijk gebeuren,
pogen we de slaagkansen van hulpbehoevende personen te vergroten door hen actief te begeleiden naar werk in de reguliere
arbeidsmarkt, eventueel voorafgaand met het aanbod van een passende begeleiding en/of opleiding. Evenwel zijn wij er ons van
bewust dat niet elke leefloner zomaar activeerbaar is op de arbeidsmarkt.

Actieplan: AP-4.1: Opvolging naar werkactivering: trajectbegeleiding

Het OCMW zal de activeerbare cliënt intensief begeleiden in functie van een latere opleiding en/of tewerkstelling.
Hiervoor wordt een traject op maat uitgewerkt. Opleiding en/of tewerkstelling hebben pas voldoende kans op slagen
indien de cliënt voldoende gemotiveerd is en over de noodzakelijke competenties beschikt. Een eventuele
tewerkstelling kan voorafgegaan worden door een passende opleiding. De tewerkstellingsplaats wordt gekozen in
functie van de aanwezige competenties van de cliënt en de noodzakelijkheid van de dagelijkse begeleiding op de
werkvloer.

Actieplan: AP-4.2: Tewerkstelling van TWE

Via een tewerkstelling van personen in het kader van tijdelijke werkervaringsprojecten streven we naar een goede
herintegratie in de maatschappij. De nodige competenties worden gescreend en waar nodig bijgewerkt. Het werkritme,
de werkattitude, de vaardigheden, competenties, kennis worden aangeleerd op de werkvloer.

Actie: ACT-4.2.1: Inzet van TWE

We streven er naar om het aantal mogelijke banen in het kader van tijdelijke werkervaring te verdubbelen. Daartoe wordt het
nodige budget voorzien. We zoeken waar deze personen op de meeste efficiënte manier ingezet kunnen worden zodat de
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betrokkenen kunnen doorstromen naar het normale arbeidscircuit.

Evaluatie:

In 2019 was er slechts 1 tewerkstelling in het kader van TWE. Het betrof een tewerkstelling gestart op 2 juli 2018. De betrokken
persoon werd tewerkgesteld in de groendienst van Manus vzw. De tewerkstelling liep ten einde op 30 september 2019.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 22.841,83 32.824,37 66.615,00

Ontvangsten 14.430,07 23.475,50 30.125,50
Inzet van TWE Uitgaven 22.841,83 32.824,37 66.615,00

Ontvangsten 14.430,07 23.475,50 30.125,50

Actie: ACT-4.2.2: Trajectsubsidie

Vanaf 2017 vervangt een Vlaamse subsidie de vroegere RSZ-korting op de tijdelijke werkervaringen. De subsidie bevat 3 financiële
stromen, ingedeeld in 2 delen: een trajectsubsidie en een compensatievergoeding. De trajectsubsidie dient verantwoord te worden
via de (personeels)kost voor de trajectbegeleiding.
Met de andere OCMW-besturen uit het SVK-gebied wordt onderzocht of we via samenwerking de trajectbegeleiding verder vorm
kunnen geven.

Evaluatie:

In 2019 liep slechts 1 TWE-traject tot en met het derde kwartaal.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.208,50 12.000,00 12.000,00

Ontvangsten 2.250,00 7.000,00 12.000,00
Trajectsubsidie Uitgaven 1.208,50 12.000,00 12.000,00

Ontvangsten 2.250,00 7.000,00 12.000,00

Actie: ACT-4.2.3: Compensatievergoeding

Vanaf 2017 vervangt een Vlaamse subsidie de vroegere RSZ-korting op de tijdelijke werkervaringen. De subsidie bevat 3 financiële
stromen, ingedeeld in 2 delen: een trajectsubsidie en een compensatievergoeding.

Evaluatie:

In 2019 liep slechts 1 TWE-traject tot en met het derde kwartaal.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 2.025,00 7.960,00 12.960,00

Compensatievergoeding Ontvangsten 2.025,00 7.960,00 12.960,00
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1.2 Schema J1 – de doelstellingenrekening 

Ingedeeld volgens de beleidsdomeinen vat de doelstellingenrekening de gerealiseerde ontvangsten en 

uitgaven van de prioritaire beleidsdoelen en het overige beleid samen. Dit schema stemt qua indeling 

overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan 2014-2021 en het B1-schema uit het budget 2019. 
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1.3 De financiële toestand 

In de jaarrekening vergelijken we de werkelijke financiële toestand van het bestuur met de 

gebudgetteerde financiële toestand. 

Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: 

1. het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (nettowerkkapitaal); 

2. de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het 

OCMW in staat om op lange termijn via haar gewone werking voldoende middelen te genereren 

om de financiële gevolgen van de afgesloten leningen te dragen). 

Analoog met het budget sluit de beleidsnota van de jaarrekening aan bij de financiële nota. Deze 

aansluiting is aangetoond door de overeenstemming tussen de doelstellingen- en liquiditeitenrekening wat 

betreft: 

� het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie, 

� het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen, en, 

� het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven. 
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Financiële nota 2019 
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2.1 Schema J2 - exploitatierekening 

De exploitatierekening toont per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven wat betreft de 

dagdagelijkse werking (ofwel ‘de exploitatie’) van het OCMW in 2019. In de totaalbedragen lezen we een 

overschot op exploitatie van € 59.673,68: 
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2.2 Schema J3 en J4 - investeringsrekening 

De investeringsrekening bestaat uit twee delen: 

1. Schema J3: een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van 

investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. In beleidsdomein ‘Wonen 

en infrastructuur’ vinden we de afwerking van het project Markt terug bij de investeringsuitgaven. 
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2. Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes. 

Gezien 2019 het einde was van de vorige legislatuur, werden zoveel mogelijk enveloppes 

afgesloten. Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes staat in de toelichting. 
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2.3 Schema J5 - liquiditeitenrekening 

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van 2019 weer. Hun 

optelsom vormt het resultaat op kasbasis.  

De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat: 

� de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening, 

� de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening, 

� de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening, 

� het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar (2018), en, 

� de bestemde gelden (het OCMW heeft geen bestemde gelden voorzien). 

Er wordt een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom toont het initiële budget, 

de middelste kolom het ‘eindbudget’ na de doorgevoerde budgetwijziging van 21 oktober 2019. 
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Duiding van de liquiditeitenrekening 

Het schema J5 – “liquiditeitenrekening” berekent zoals gesteld het resultaat op kasbasis. De opbouw van 

dit resultaat bestaat uit 3 delen: 

 

 

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen 

de kasstromen-uit en de kasstromen-in). Voor boekjaar 2019 betekent dit dat er per saldo € 8.633,66 

minder werd ontvangen dan uitgegeven. 

Bij het saldo berekend in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of netto-werkkapitaal (rubriek 

V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI).  

De bestemde gelden zijn de gelden die het OCMW vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een 

toekomstige uitgave (exploitatie – investering – andere). In boekjaar 2019 werden opnieuw geen 

bestemde gelden voorzien of opgenomen.  

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die 

overblijven na de bestemde gelden. Vermits er geen bestemde gelden zijn, is het resultaat op kasbasis 

gelijk aan het gecumuleerd budgettair resultaat. 

Interpretatie van het resultaat 

Het budgettair resultaat daalt eind 2019 met exact € 8.633,66 tot € 965.809,84. 

De budgetwijziging van 2019 voorzag een iets sterkere afname van het resultaat, namelijk met € 25.000 

tot € 949.443,50 (zie het J5-schema op de vorige bladzijde).  

De verantwoording van het sterkere eindresultaat ten opzichte van de budgetwijziging is integraal toe te 

wijzen aan het investeringsbudget en meer bepaald aan de investeringstuitgaven. Daarbij werd                

€  8.633,66 gerealiseerd aan de afwerking van project Markt. Andere investeringstuitgaven waren er niet. 

Evenmin waren er gerealiseerde investeringsontvangsten (toelagen en verkopen) in 2019. 

Het saldo van het exploitatiebudget is exact hetzelfde als geraamd. Het overschot op exploitatie van         

€ 59.673,68 is precies voldoende om de leningsschuld van boekjaar 2019 af te lossen. Met de 

gemeentelijke dotatie als sluitstuk werd er bovendien voor gezorgd dat het OCMW geen negatieve 

autofinancieringsmarge heeft.  

Opgeteld zorgen het negatieve resultaat qua investering (- € 8.633,66) en het berekend overschot op het 

exploitatiebudget (€ 59.673,68) dat volledig opging in de schuldaflossing 2019 voor een minder negatief 

budgettair resultaat 2019 dan begroot. Het gebudgetteerd tekort van € 25.000 resulteert in een kleiner 

tekort van € 8.633,66 wat finaal resulteert in resultaat op kasbasis 2019 van € 965.809,84. 

Samen met het resultaat op kasbasis 2019 van het gemeentebestuur (zie jaarrekening 2019 gemeente 

Gavere) wordt dit eindcijfer ingebracht in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing 2020-2026 als 

gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.  

I - Exploitatie 59.673,68

II - Investeringen -8.633,66

III - Andere -59.673,68

IV - Saldo -8.633,66

V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar 974.443,50

VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat 965.809,84

VII - Bestemde gelden 0,00

VIII - Resultaat op kasbasis 965.809,84
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2.3.1 De liquiditeitenrekening ontleed - algemeen 

Vooraf de bespreking van de cijfers per beleidsdomein (zie punt 2.3.2) overlopen we de geconsolideerde 

cijfers. Hierbij kijken we enkel naar de kasstromen. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding 

voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen,…) laten we dus buiten beschouwing.  

Onderstaande tabel schetst de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten in 3 categorieën: 

 

Gedeeld door het aantal inwoners (12.905 op 31/12/2019) resulteert dit in volgende verdeling: 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat er per inwoner € 0,67 meer wordt uitgegeven dan ontvangen.  

Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er in 2019 € 4,62 meer ontvangen in 

vergelijking tot de uitgaven. 

  

OMSCHRIJVING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

I - Exploitatie 2.212.638,42 2.272.312,10 59.673,68

II - Investeringen 8.633,66 0,00 -8.633,66

III - Andere 59.673,68 0,00 -59.673,68

TOTAAL 2.280.945,76 2.272.312,10 -8.633,66

OMSCHRIJVING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

I - Exploitatie 171,46 176,08 4,62

II - Investeringen 0,67 0,00 -0,67

III - Andere 4,62 0,00 -4,62

TOTAAL 176,75 176,08 -0,67
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1 - Exploitatie 

Onderstaande tabel toont de verdeling van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten per beleidsdomein: 

 

Grafisch is de verdeling van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen 

als volgt: 

 

 

Bovenstaande grafieken tonen aan dat de exploitatieontvangsten en –uitgaven zich voornamelijk in het 

beleidsdomein ‘Burger en welzijn’ bevinden. Dit beleidsdomein is verantwoordelijk voor 84% van de 

exploitatieuitgaven en 58% van de exploitatieontvangsten.  

00 - Algemene financiering 30.579,00 00 - Algemene financiering 889.362,43

01 - Interne organisatie 308.485,54 01 - Interne organisatie 14.983,20

02 - Burger en welzijn 1.852.228,94 02 - Burger en welzijn 1.321.503,74

03 - Wonen en infrastructuur 21.344,94 03 - Wonen en infrastructuur 46.462,73

TOTAAL 2.212.638,42 TOTAAL 2.272.312,10

UITGAVEN ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE
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2 - Investeringen 

Voor de investeringsuitgaven en –ontvangsten geeft de verdeling van de investeringsuitgaven en -

ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen volgend beeld: 

 

Bij de investeringen waren er enkel uitgaven in het beleidsdomein ‘Wonen en infrastructuur’. 

Investeringsontvangsten (zoals verkopen van terreinen of gebouwen, ontvangen investeringssubsidies, …) 

waren er niet in 2019. 

 

3 - Andere 

Tot slot schetst onderstaande tabel de verdeling van de andere uitgaven en -ontvangsten over de 

verschillende beleidsdomeinen: 

 

Bovenstaande tabel toont aan de liquiditeitsuitgaven zich uitsluitend bevinden in het beleidsdomein 

‘Algemene financiering’.  

Dit bedrag omhelst integraal het afgelost schuldkapitaal aan Belfius in de loop van boekjaar 2019. 

 

In de volgende onderdelen diepen we de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele 

tabellen per beleidsdomein verder uit.  

  

00 - Algemene financiering 0,00 00 - Algemene financiering 0,00

01 - Interne organisatie 0,00 01 - Interne organisatie 0,00

02 - Burger en welzijn 0,00 02 - Burger en welzijn 0,00

03 - Wonen en infrastructuur 8.633,66 03 - Wonen en infrastructuur 0,00

TOTAAL 8.633,66 TOTAAL 0,00

UITGAVEN ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN

00 - Algemene financiering 59.673,68 00 - Algemene financiering 0,00

01 - Interne organisatie 0,00 01 - Interne organisatie 0,00

02 - Burger en welzijn 0,00 02 - Burger en welzijn 0,00

03 - Wonen en infrastructuur 0,00 03 - Wonen en infrastructuur 0,00

TOTAAL 59.673,68 TOTAAL 0,00

UITGAVEN ONTVANGSTEN

ANDERE
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2.3.2 De liquiditeitenrekening ontleed – per beleidsdomein 

A. Beleidsdomein 00 Algemene financiering: 

 

 

De voornaamste (financiële) uitgaven in dit beleidsdomein zijn de intresten die betaald worden aan Belfius 

op de omgezette lening ter oprichting van de voormalige (en inmiddels verkochte) OCMW-zetel in de 

Burchtweg.  

De betaalde goederen en diensten slaan op de brandverzekering, het water- en elektriciteitsverbruik van 

het project Markt. 

De operationele uitgaven bestaan uit betaalde roerende en onroerende voorheffing (€ 821,63) en 

geboekte minwaarden (€ 22.324,54) op historische vorderingen uit de periode 2008-2013 waarvan geen 

recuperatie meer mogelijk bleek omwille van insolvabiliteit.  

 

Aan de ontvangstenzijde vinden we de ontvangsten uit de werking terug. Deze worden in dit 

beleidsdomein gevormd door het gefactureerde jachtrecht (€ 99,16), de verpachte gronden (€ 5.515,44) 

en de verhuur van appartementen (€ 1.936). 

De financiële ontvangsten betreffen intresten op termijn- en spaarrekeningen.  

Het merendeel van de ontvangsten uit het beleidsdomein algemene financiering zijn echter volgende 

‘werkingsubsidies’:  

� de gemeentelijke bijdrage (€ 604.138,03),  

� het aandeel van het OCMW in het gemeentefonds (€ 192.781,36), en,  

� de regularisatiepremie voor het ex-gesco-personeel (€ 84.634,72). 

Ter informatie schetst onderstaande tabel de evolutie van de gemeentelijke bijdrage sinds de nauwe 

samenwerking tussen de gemeente en het OCMW: 

gemeentelijke 

bijdrage 
2015 2016 2017 2019 2020 

ontvangen 
dotatie 

€ 807.153,58 € 631.287,16 € 650.000,00 € 618.096,21 € 604.138,03 

per inwoner € 63,66 € 49,44 € 50,92 € 48,26 € 46,81 

 

 

  

Goederen en diensten 597,21 Ontvangsten uit de werking 7.550,60

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0,00 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

Toegestane werkingssubsidies 0,00 Werkingssubsidies 881.554,11

Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00

Andere operationele uitgaven 23.146,17 Andere operationele ontvangsten 0,00

Financiële uitgaven 6.835,62 Financiële ontvangsten 257,72

TOTAAL 30.579,00 TOTAAL 889.362,43

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN
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B. Beleidsdomein 01 Interne organisatie 

 

De voornaamste exploitatie-uitgaven waren in 2019 op het vlak van ‘goederen en diensten’: 

� informaticakosten: € 20.419,20, 

� de vergoeding voor prestaties van de weddecentrale: € 9.860,08, 

� communicatiekosten (telefonie en internet): € 7.448,26, 

� post- en frankeringskosten: € 6.431,52, 

� verbruikskosten (elektriciteit, aardgas en water): € 6.417,29,  

� lidmaatschap VVSG: € 4.268,50,  

� vergoeding informatieveiligheidsconsulent: € 4.232,12, en, 

� advertenties en drukwerk: € 3.711,08. 

Na het vijfde jaar van samenwerking tussen de gemeente en het OCMW blijft het interessant om te kijken 

welke besparing dit teweeg brengt op het vlak van ‘goederen en diensten’. Onderstaand overzicht toont 

een besparing van 32% ten aanzien van 2014: 

  
OCMW-rekening 

2014 

betaald aan de 

gemeente in 2019 

elektriciteit € 10.950,41 € 4.492,38 

waterverbruik € 462,50 € 383,12 

gas € 5.764,99 € 1.541,79 

advertenties en drukwerk € 255,55 € 3.141,80 

kantoorbenodigdheden en papier € 1.015,26 € 1.181,00 

onderhoudsproducten € 1.123,00 € 1.122,47 

telefonie € 6.734,90 € 7.448,26 

verzekering gebouwen € 1.428,44 € 1.179,12 

frankeringskosten € 6.100,00 € 6.431,52 

verzekering voertuigen € 737,02 € 0,00 

brandstof voertuigen € 675,00 € 0,00 

abonnementen € 2.918,27 € 0,00 

koffie en dranken € 1.482,21 € 0,00 

totaal € 39.647,55 € 26.921,46 

Goederen en diensten 76.680,20 Ontvangsten uit de werking 44,00

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 231.805,34 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

Toegestane werkingssubsidies 0,00 Werkingssubsidies 0,00

Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00

Andere operationele uitgaven 0,00 Andere operationele ontvangsten 14.939,20

Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00

TOTAAL 308.485,54 TOTAAL 14.983,20

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN
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De ‘bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’ van het beleidsdomein interne organisatie slaan op de 

diensten financiële organisatie en ICT. Ook worden de bezoldigingen en presentiegelden van de politieke 

organen (raadsleden, vast bureau en (ex-)OCMW-voorzitter) aangerekend op dit beleidsdomein. In totaal 

werd er € 231.805,34 aangerekend. Vergeleken met 2018 (€ 231.190,42) blijft de personeelskost 

nagenoeg gelijk. 

Aan ontvangstenzijde noteren we bij het beleidsdomein interne organisatie naast een persoonlijke 

tussenkomst in telefoongebruik van € 44 enkel ‘andere operationele ontvangsten’.  

Deze bestaan hoofdzakelijk uit de tussenkomst van de gemeente in het pensioen van een vorige OCMW-

voorzitter (€ 11.565,12), enkele maningskosten op vervallen facturen, ingehouden werknemersbijdragen 

voor maaltijdcheques en inhoudingen voor toekomstige pensioenlasten. 
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C. Beleidsdomein 02 - Burger en welzijn 

 

Het beleidsdomein ‘Burger en welzijn’ bundelt de OCMW-diensten sociaal huis en onthaalgezinnen.  

De personeelskosten staan in voor het leeuwendeel van de exploitatie-uitgaven (€ 905.861). Vergeleken 

met 2018 (€ 878.247,20) stijgt hier de loonmassa met zo’n 3%. Enerzijds door toegenomen geldelijke 

anciënniteit, anderzijds aan enkele extra uren administratieve ondersteuning binnen het sociaal huis. 

De voornaamste uitgave bij ‘goederen en diensten’ is de betaalde vergoeding aan de onthaalouders         

(€ 420.438,70). Andere kosten hierbij betreffen de operationele uitgaven ter ondersteuning van de dienst 

onthaalgezinnen (o.a. aankopen kleine materialen, huur lokalen De Zeester, lidmaatschap VVSG voor de 

kinderopvang, …), de dienstenchequeonderneming (aankopen werkkledij, verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid en opleiding) en het lokaal opvanginitiatief (verbruikskosten, distributie, verzekering, 

huur van het gebouw, …). 

Bij ‘specifieke kosten sociale dienst OCMW’ zijn de voornaamste uitgaven de toekenning van leeflonen     

(€ 284.025,63). Deze uitgavepost is spectaculair gestegen ten aanzien van 2018 (€ 205.829,42). Het 

uitkeren van allerhande financiële steun daalde daarentegen met ruim de helft. In 2019 spendeerde het 

OCMW hieraan € 52.661,20 tegenover € 112.245,48 in 2018. 

Bij de toegestane werkingssubsidies vinden we de bijdrage aan de dienst schuldbemiddeling                   

(€ 23.533,36), de uitbetaalde mantelzorgpremies (€ 6.612,49) en een installatiepremie voor een nieuwe 

onthaalouder (€ 468,22). De geringe financiële uitgaven betreffen de beheerskosten gekoppeld aan sociale 

rekeningen. 

Aan ontvangstenzijde zien we als voornaamste ontvangsten uit de werking: 

� de bijdragen vanwege de ouders voor kinderopvang (€ 301.107,78), 

� de facturatie van de administratieve kost van de dienstenchequeonderneming (€ 12.902,02),  

� de terugvordering van de huur en de verbruikskosten van De Zeester (€ 5.999,04), 

� de terugvordering van de inzet van een TWE’er (€ 4.950), en,  

� de huuropbrengsten van het LOI (€ 4.156), en, 
� de gefactureerde prestaties van de karweidienst (€ 116,16). 

De ontvangen werkingssubsidies omvatten als voornaamste opbrengstenbronnen: 

� de opbrengst uit de dienstenchequeonderneming (€ 307.574,17),  

� de vergoeding van Kind & Gezin voor de kinderopvang (€ 290.268,79), 

� de toelagen van de POD Maatschappelijke Integratie voor het leefloon (€ 215.514,52),  

� de federale toelage Fedasil voor het LOI (€ 27.510,74),  

� de toelage vanwege het hulpfonds gas en elektriciteit (€ 27.367,24), en, 

� de toelage vanwege het federaal verwarmingsfonds (€ 23.788,18). 

Bijkomend lijsten we de resultaten op van de dienstenchequeonderneming over de periode 2014-2019:  

DCO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

resultaat -€ 109.201,84 -€ 117.819,13 -€ 104.858,73 -€ 97.790,61 -€ 98.833,90 -€ 104.835,90 

uitgaven € 522.604,84 € 493.411,91 € 436.627,65 € 449.164,93 € 424.171,64 € 424.811,81 
inkomsten € 413.401,00 € 375.592,60 € 331.768,92 € 348.116,97 € 325.337,74 € 319.975,91 
aantal uren 17.947 uren 16.162 uren 14.328 uren 14.825 uren 13.706 uren 13.292 uren 

Goederen en diensten 500.317,78 Ontvangsten uit de werking 329.231,00

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 905.861,00 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

Toegestane werkingssubsidies 30.614,07 Werkingssubsidies 947.813,61

Specifieke kosten sociale dienst OCMW 415.336,09 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 40.632,14

Andere operationele uitgaven 0,00 Andere operationele ontvangsten 3.826,99

Financiële uitgaven 100,00 Financiële ontvangsten 0,00

TOTAAL 1.852.228,94 TOTAAL 1.321.503,74

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN
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D. Beleidsdomein 03 - Wonen en infrastructuur 

Het beleidsdomein ‘Wonen en infrastructuur’ groepeert de bestedingen rond sociale huisvesting: 

 

De voornaamste uitgaven bij ‘goederen en diensten’ werden gemaakt voor allerhande kleine herstellingen 

aan de huurwoningen (€ 4.438,85), erelonen voor advocaten (€ 2.925,89) en verzekeringskosten (€ 

1.214,33).  

De ‘toegestane werkingssubsidie’ omvat de werkingsbijdrage aan Sociaal Verhuurkantoor Schelde en Leie. 

Als ‘andere operationele uitgaven' werd de verschuldigde onroerende voorheffing geboekt. 

Aan ontvangstenzijde zien we de ontvangen huurgelden (€ 44.895,21) en gerecupereerde kosten voor het 

opmaken van plaatsbeschrijving en gemaakte kosten bij het opruimen van woningen nadat een huurder 

deze verlaten heeft (€ 1.567,52). 

 

Onderstaande tabel toont de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: 

 

Deze investeringuitgaven werden in 2019 in het kader van het project Markt betaald: 

� elektriciteitswerken: € 6.158,25,  

� aanpassing buitenschrijnwerk: € 504,33, 

� bijmaken sleutels: € 458,58, en, 

� sloopwerken: € 1.512,50. 

  

Goederen en diensten 11.532,89 Ontvangsten uit de werking 44.895,21

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0,00 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

Toegestane werkingssubsidies 6.404,50 Werkingssubsidies 0,00

Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00

Andere operationele uitgaven 3.407,55 Andere operationele ontvangsten 1.567,52

Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00

TOTAAL 21.344,94 TOTAAL 46.462,73

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN

Financiële vaste activa 0,00 Verkoop financiële activa 0,00

Materiële vaste activa 8.633,66 Verkoop van materiële vaste activa 0,00

Terreinen en gebouwen 8.633,66 Terreinen en gebouwen 0,00

Wegen en overige infrastructuur 0,00 Wegen en overige infrastructuur 0,00

Roerende goederen 0,00 Roerende goederen 0,00

Leasing en soortgelijke rechten 0,00 Leasing en soortgelijke rechten 0,00

Erfgoed 0,00 Erfgoed 0,00

Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00

Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00

Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00

Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00

TOTAAL 8.633,66 TOTAAL 0,00

UITGAVEN ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN
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3.1 Schema J6 – Balans 

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het OCMW op het einde van het financiële boekjaar 

2019 en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar (2018).  

Dit vermogen is opgebouwd uit activa en passiva. De activa zijn de middelen waarover het OCMW 

beschikt. De passiva zijn de financieringsbronnen van het OCMW waarmeer het zijn activa financiert. 

 

 



34 

 

 

 

 
 

  



35 

 

3.1.1 Toelichting bij de balans 

De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel verduidelijken we de 

balansstructuur via enkele grafieken en tabellen. Vervolgens bespreken we meer in detail de verschillende 

balansrubrieken. 

3.1.2 Balansstructuur 

Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste 

activa.  

 

 

Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria 

voldoen: 

� er wordt verwacht dat het actief zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in 

de normale exploitatiecyclus of binnen het jaar na de balansdatum, 

� het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld, of, 

� het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het 

gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na 

de balansdatum. 

Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. 

Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De 

passiva zijn opgesplitst in: 

1. schulden: dit zijn de huidige verplichtingen van het OCMW die aangegaan zijn om economische 

voordelen of om dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit 

het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze resulteren in een uitgaande geldstroom, en, 

2. het nettoactief: dit is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden afgetrokken zijn. 

De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. 

TOTALE ACTIVA WAARDE

Vlottende activa 1.139.170

Vaste activa 2.948.824

TOTALE PASSIVA WAARDE

Schulden 837.701

Nettoactief 3.250.293



36 

 

3.1.3 Detailbespreking van de balansrubrieken 

Activa 

I. Vlottende activa 

 

 

 

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 

Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31 december 

2019. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm 

beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen worden de vorderingen op kredietinstellingen opgenomen, 

termijndeposito’s en de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.  

Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht: 

 

2019 2018

I. Vlottende activa 1.139.170,04 1.206.280,40

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 937.749,72 887.642,95

B. Vorderingen op korte termijn 201.223,29 318.448,65

1. Vorderingen uit ruiltransacties 71.688,20 64.049,27

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 129.535,09 254.399,38

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief 197,03 188,80

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

VLOTTENDE ACTIVA WAARDE

Liquide middelen en geldbeleggingen 937.750

Vorderingen op korte termijn 201.223

Overlopende rekeningen van het actief 197

Omschrijving 2019 2018

Belfius 698.517,24 648.663,51

VDK 203.630,75 203.405,10

ING 30.101,73 30.074,34

Provisie 5.385,00 5.385,00

Kas 115,00 115,00

Totaal 937.749,72 887.642,95
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B. Vorderingen op korte termijn 

De vorderingen op korte termijn zijn de vorderingen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één 

jaar bedraagt.  

Deze vorderingen worden opgesplitst in: 

� vorderingen uit ruiltransacties 

� vorderingen uit niet-ruiltransacties 

Vorderingen uit ruiltransacties ontstaan door ruiltransacties waarbij het OCMW een gelijkwaardige 

economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan uit transacties waarvoor het 

bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. 

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van de vorderingen op korte termijn weer: 

 

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop 

bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn.  

Bestellingen in uitvoering hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten 

in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten 

van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn. 

Er werden in 2019 geen voorraden of bestellingen in uitvoering geregistreerd. 

 

D. Overlopende rekeningen van het actief 

Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op 

het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt).  

De over te dragen kosten bedragen € 197,03 en slaan op gefactureerde kosten in 2019 van de 

weddecentrale en overige informaticakosten met betrekking tot boekjaar 2020. 

 

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die 

oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of 

m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd. 

Er zijn in 2019 geen vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen. 

  

OMSCHRIJVING 2019 2018

Vorderingen uit ruiltransacties 71.688,20 64.049,27

Werkingsvorderingen 71.688,20 64.049,27

Vooruitbetalingen 0,00 0,00

Vorderingen uit niet-ruiltransacties 129.535,09 254.399,38

Diverse vorderingen 31.895,82 35.843,22

Vorderingen uit subsidies 94.237,87 207.180,32

Te innen opbrengsten 0,00 7.674,44

Dubieuze debiteuren 3.401,40 3.701,40

TOTAAL 201.223,29 318.448,65
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II. Vaste activa 

 

 

A. Vorderingen op lange termijn 

Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Er zijn in 2019 geen 

vorderingen op lange termijn. 

B. Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die het OCMW aanhoudt in andere 

entiteiten om met hen een duurzame band te scheppen. Het criterium om als financieel vast actief te 

worden opgenomen in de balans (en niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze 

belangen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten. 

De andere financiële vaste activa bestaan in 2019 uit een deelbewijs in EthiasCo CVBA ter waarde van      

€ 8.602,90: 

 

2019 2018

II. Vaste activa 2.948.824,46 3.019.765,91

A. Vorderingen op lange termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa 8.602,90 8.602,90

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiële vaste activa 8.602,90 8.602,90

C. Materiële vaste activa 2.940.221,56 3.011.163,01

1. Gemeenschapsgoederen 2.734.657,64 2.805.599,09

a. Terreinen en gebouwen 2.728.903,90 2.797.479,92

b. Wegen en overige infrastructuur

c. Installaties, machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.753,74 8.119,17

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. Overige materiële vaste activa 205.563,92 205.563,92

a. Terreinen en gebouwen 205.563,92 205.563,92

b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa

VASTE ACTIVA WAARDE

Financiële vaste activa 8.603

Materiële vaste activa 2.940.222

Omschrijving 2019 2018

Deelbewijs EthiasCo CVBA 8.602,90 8602,90

Totaal 8.602,90 8.602,90
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C. en D.   Materiële en immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa zijn vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren) in 

het OCMW aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te 

realiseren.  

De materiële vaste activa zijn in drie grote categorieën ingedeeld: 

1. de gemeenschapsgoederen, 

2. de bedrijfsmatige materiële vaste activa, en, 

3. de overige materiële vaste activa. 

De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke 

dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige 

cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de 

uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Te denken 

valt hierbij aan het patrimonium dat ingezet wordt voor sociale huisvesting (zoals de huurwoningen en het 

project Markt) en voor de huisvesting van de OCMW-diensten (dus het administratief centrum) met 

inbegrip van alle materieel en uitrusting.  

Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke 

dienstverlening te vervullen, maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa 

voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om 

die dienstverlening te realiseren. Het OCMW heeft geen dergelijke activa. 

De overige materiële vaste activa worden daarentegen niet aangewend in het kader van de 

maatschappelijke dienstverlening, maar om huuropbrengsten en/of een waardestijging te realiseren. Deze 

activa kunnen dus makkelijk ontvreemd worden zonder invloed op de maatschappelijke dienstverlening. 

Voor het OCMW zijn dit de gronden die verpacht worden. 

Onder de immateriële vaste activa worden opgenomen: 

� de kosten van onderzoek en ontwikkeling, 

� de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten, 

� de goodwill, 

� de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa, en, 

� de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een 

materieel vast actief. 

Telkens betreft het dus kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal 

jaren zullen gebruikt worden en die immaterieel van aard zijn.  

De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor OCMW 

Gavere ziet er als volgt uit: 

 

De afschrijvingen t.b.v. € 79.575,11 vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de 

balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De 

afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels (zie blz. 71). 

Omschrijving 2019 2018

Aanschaffingswaarde 3.756.190,18 4.014.531,13

Afschrijvingen -745.027,17 -646.652,14

Investeringen boekjaar 8.633,66 236.084,39

Desinvesteringen boekjaar 0,00 -494.425,34

Herwaarderingen boekjaar

Afschrijvingen boekjaar -79.575,11 -98.375,03

Totaal 2.940.221,56 3.011.163,01
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Passiva 

I. Schulden: 

 

 

 

  

2019 2018

I. Schulden 837.701,41 926.455,26

A. Schulden op korte termijn 326.786,39 360.933,22

1. Schulden uit ruiltransacties 230.862,91 287.383,87

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 91.500,00 69.600,00

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 139.362,91 217.783,87

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 33.800,26 13.864,23

3. Overlopende rekeningen van het passief 16,20 11,44

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 62.107,02 59.673,68

B. Schulden op lange termijn 510.915,02 565.522,04

1. Schulden uit ruiltransacties 510.915,02 565.522,04

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 379.000,00 371.500,00

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 379.000,00 371.500,00

2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden 131.915,02 194.022,04

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

SCHULDEN WAARDE

Schulden op korte termijn 326.786

Schulden op lange termijn 510.915
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A. Schulden op korte termijn 

1. Schulden uit ruiltransacties 

Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge 

ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Hierbij wordt 

dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een derde partij waartegenover een billijke 

vergoeding staat voor deze derde partij. 

De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld: 

 

De voorziening van € 91.500 omvat enerzijds het te betalen vakantiegeld aan personeelsleden in 2020    

(€ 53.500) en anderzijds de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage en uit te keren pensioenen aan 

mandatarissen (€ 38.000). 

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 

Schulden uit niet-ruiltransacties ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige 

economische waarde in ruil krijgt. Hun samenstelling per 31 december 2019 wordt weergegeven in 

onderstaande tabel: 

 

3. Overlopende rekeningen van het passief 

Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief 
bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de 
economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). 

De toe te rekenen kosten bedragen € 16,20 en slaan gefactureerde kosten in 2019 van telefonie en 

internet met betrekking op boekjaar 2020. 

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar (2020) 
afgelost zullen worden. Dit bedrag van € 62.107,02 staat eveneens in de controletabel van de lening (zie 
blz. 82).  

OMSCHRIJVING 2019 2018

Schulden uit ruiltransacties 230.862,91 287.383,87

Leveranciers 80.089,18 162.951,65

Te ontvangen facturen -95,52 0,00

Voorzieningen voor risico's en kosten 91.500,00 69.600,00

Ingehouden voorheffing 26.414,15 26.315,02

Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest 33.363,36 33.025,12

Rijksdienst voor Sociale zekerheid -7.105,12 -8.042,22

Bezoldigingen 3.306,04 -765,70

Overige schulden 3.390,82 4.300,00

TOTAAL 230.862,91 287.383,87

OMSCHRIJVING 2019 2018

Schulden uit niet-ruiltransacties 33.800,26 13.864,23

Andere diverse schulden 23.534,33 3,24

Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW 10.227,37 13.822,47

Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies 0,00 0,00

Andere te betalen belastingen en taksen 38,56 38,52

TOTAAL 33.800,26 13.864,23
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B. Schulden op lange termijn 

1. Schulden uit ruiltransacties 

De schuld uit ruiltransacties op lange termijn bedraagt € 510.910,02.  

Enerzijds omvat deze schuld de langetermijn voorzieningen voor toekomstige pensioenkosten ter waarde 

van € 379.000 en anderzijds de resterende leningsschuld per 31 december 2019 aan Belfius. Deze laatste 

bedraagt € 131.915,02.  

Onderstaande grafiek schetst de neerwaartse trend van de openstaande langetermijn schuld van het 

OCMW: 

 

In boekjaar 2022 voorzien we de aflossing van het saldo van deze lening. Nadien is het OCMW vrij van 

financiële schuld. 
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II. Nettoactief 

 

Het overig nettoactief is het verschil tussen het totaal van de activa enerzijds en het totaal van de 

schulden samen met de overige rubrieken van het nettoactief anderzijds. Het is de sluitpost van de balans 

die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde in evenwicht zijn. 

In 2019 bestaat deze sluitpost voornamelijk uit investeringssubsidies en schenkingen, een overgedragen 

overschot en het overig nettoacief.  

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande grafiek en tabel:  

 

 

Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief € 1.784.228,89. Dit saldo is 

ontstaan bij de conversie van de beginbalans per 1 januari 2014 naar de BBC. 

De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en –schenkingen komt als volgt tot stand: 

 

Het boekjaar 2019 sloot af met een negatief resultaat van € 45.166,40. Gecumuleerd met het 

overgedragen resultaat van boekjaar 2018 geeft dit een positief saldo van € 1.263.301,86. 

 

  

2019 2018

II. Nettoactief 3.250.293,09 3.299.591,05

OMSCHRIJVING 2019 2018

Nettoactief 3.250.293,09 3.299.591,05

Overig nettoactief 1.784.228,89 1.784.228,89

Overgedragen overschot - overgedragen tekort 1.263.301,86 1.308.468,26

Investeringssubsidies en -schenkingen 202.762,34 206.893,90

TOTAAL 3.250.293,09 3.299.591,05

Omschrijving 2019 2018

Aanschaffingswaarde 477.670,94 440.170,94

Geboekte verrekeningen -270.777,04 -257.245,48

Investeringssubsidies boekjaar 0,00 37.500,00

Verrekeningen boekjaar -4.131,56 -13.531,56

Netto-boekwaarde 202.762,34 206.893,90
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3.2 Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten 

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en 

van het vorige financiële boekjaar opgenomen. 

Terwijl de balans statische informatie verschaft (momentopname per 31 december), schetst de staat van 

opbrengsten en kosten dynamische informatie. Deze staat verschaft immers informatie over hoe het 

resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van het 

OCMW zijn toe- of afgenomen. 
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3.2.1 Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten 

De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel 

verduidelijken we aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van het resultaat, de kosten en de 

opbrengsten. In het tweede deel lichten we de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en 

kosten verder toe. 

 

3.2.2 Staat van opbrengsten en kosten – structuur 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van het resultaat: 

 

 

Samenstelling van de operationele kosten 2019: 

 

 

  

SAMENSTELLING RESULTAAT 2019 2018 <>%

Operationele kosten 2.314.674,44 2.204.214,22 5,01%

Financiële kosten 6.935,62 8.616,14 -19,50%

Kosten 2.321.610,06 2.212.830,36 4,92%

Operationele opbrengsten 2.272.054,38 2.173.470,53 4,54%

Financiële opbrengsten 4.389,28 13.788,36 -68,17%

Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 243.574,66 -100,00%

Opbrengsten 2.276.443,66 2.430.833,55 -6,35%

RESULTAAT -45.166,40 218.003,19

OPERATIONELE KOSTEN WAARDE

Goederen en diensten 589.125

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.137.666

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 108.975

Specifieke kosten sociale dienst OCMW 415.336

Toegestane werkingssubsidies 37.019

Andere operationele kosten 26.554
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Samenstelling van de operationele opbrengsten 2019: 

 

 

  

OPERATIONELE OPBRENGSTEN WAARDE

Opbrengsten uit de werking 381.721

Werkingssubsidies 1.829.368

Recuperatie specifieke kosten OCMW 40.632

Andere operationele opbrengsten 20.334
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3.2.3 Detailbespreking van de rubrieken 

I. Kosten 

 

A. Operationele kosten 

1. Goederen en diensten 

 

2019 2018

I. Kosten 2.321.610,06 2.212.830,36

A. Operationele kosten 2.314.674,44 2.204.214,22

1. Goederen en diensten 589.124,61 620.823,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.137.666,34 1.109.437,62

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 108.975,11 96.975,03

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 415.336,09 326.637,99

5. Toegestane werkingssubsidies 37.018,57 39.962,27

6. Andere operationele kosten 26.553,72 10.378,31

B. Financiële kosten 6.935,62 8.616,14

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

Omschrijving 2019 2018

Vergoedingen 421.101,93 443.647,34

Erelonen en vergoedingen 37.042,15 36.034,34

Huur gebouw 25.081,92 24.896,16

Informaticaprestaties 20.429,28 19.633,92

Bureau en kantoorbenodigdheden 15.473,37 9.329,78

Verbruik gas en elektriciteit 11.056,95 22.016,66

Administratiekosten 10.265,65 12.059,03

Internet- en telefoonkosten 8.307,12 9.543,91

Lidgelden 7.601,22 7.360,92

Onderhoud en herstel gebouw 6.710,82 9.793,15

portkosten 6.431,52 6.662,10

Overige verzekeringen 4.925,28 4.493,05

Brandverzekering 3.302,37 3.461,49

Opleidingskosten 2.912,50 2.998,00

Verbruik water 2.861,02 2.987,02

Burgerlijke aansprakelijkheid 2.456,55 2.676,36

Exploitatiekosten 824,52 833,00

Representatiekosten 765,90 728,50

Boeken, tijdschriften en abonnementen 689,29 863,34

Verplaatsingskosten 594,57 133,23

Onderhoud en herstel machines 290,68 36,69

Relatiegeschenken 0,00 635,01

Totaal 589.124,61 620.823,00

% - evolutie -5,11%
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2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met 

de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus vergoedingen voor 

geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en sociale voordelen die 

verbonden zijn aan de arbeidsprestatie). 

De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: 

 

 

3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen 

Onder afschrijvingen verstaan we de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van 

opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa 

met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die 

kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan. 

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en 

immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet 

voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar rekening houden met ontwaardingen. Er werden in 

2019 geen waardeverminderingen geregistreerd. 

Voorzieningen worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de 

balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag op betrouwbare wijze kan worden geschat. De voorziening 

voor het vakantiegeld van het komend boekjaar (2020) werd verhoogd met € 1.400. De voorziening voor 

de responsabiiseringsbijdrage en pensioenlasten zelfs met € 28.000. 

Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de 

budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft: 

 

 

  

Omschrijving 2019 2018

Bezoldigingen niet vast benoemd personeel 863.675,20 836.437,68

Bezoldigingen vast benoemd personeel 132.162,03 130.182,01

Bezoldigingen politiek personeel 67.972,88 78.890,78

Andere personeelskosten 45.005,35 35.493,34

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 28.850,88 28.433,81

Totaal 1.137.666,34 1.109.437,62

% - evolutie 2,54%

Omschrijving 2019 2018

Afschrijvingen op vaste activa 79.575,11 98.375,03

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 28.000,00 5.000,00

Voorzieningen voor vakantiegeld 1.400,00 -6.400,00

Totaal 108.975,11 96.975,03

% - evolutie 12,37%
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4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 

Deze kosten hebben betrekking op de typische financiële relaties tussen de sociale dienst van het OCMW 

en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. 

De samenstelling van deze rubriek ziet er als volgt uit: 

 

 

5. Toegestane werkingssubsidies 

Deze rubriek bevat de subsidies die door het OCMW werden toegestaan aan andere entiteiten: 

 

Deze subsidies slaan op de dienst schuldbemiddeling, toegestane mantelzorgpremies, het sociaal 

verhuurkantoor Schelde en Leie en een toegekende installatiepremie aan een nieuwe onthaalouder. 

 

 

6. Andere operationele kosten 

Hier worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele 

kosten en geen financiële of uitzonderlijke kosten zijn. Hun samenstelling is als volgt: 

 

Zoals vermeld bij de verklaring van de voornaamste kasstromen binne beleidsomein Algemene financiering 

(zie blz. 27) slaat de toename van geboekte minwaarden (€ 22.324,54) op een éénmalige operatie waarbij 

historische vorderingen uit 2008-2013 oninbaar warden gesteld omdat in deze dossiers geen recuperatie 

meer mogelijk bleek gezien de insolvabiliteit van de betrokkenen. 

  

Omschrijving 2019 2018

Leefloon 297.828,65 218.681,24

Steun in speciën 87.753,46 84.829,71

Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 29.753,98 23.127,04

Totaal 415.336,09 326.637,99

% - evolutie 27,15%

Omschrijving 2019 2018

Sociale bijstand 30.145,85 32.657,48

Sociale huisvesting 6.404,50 6.383,00

Kinderopvang 468,22 921,79

Totaal 37.018,57 39.962,27

% - Evolutie -7,37%

Omschrijving 2019 2018

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 22.324,54 5.537,93

Belastingen (o.a. roerende voorheffing) 4.229,18 4.840,38

Totaal 26.553,72 10.378,31

% - evolutie 155,86%
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B. Financiële kosten 

Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in: 

� de kosten van schulden (de intresten op leningen) 

� de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op: 

– liquide middelen en geldbeleggingen 

– andere vorderingen dan werkingsvorderingen 

� andere financiële kosten (commissiekosten, …) 

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt: 

 

 

C. Uitzonderlijke kosten 

Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de operationele en 

financiële activiteiten van een bestuur, zoals: 

� de minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa 

� de toegestane investeringssubsidies 

Er waren in 2019 geen uitzonderlijke kosten.  

  

Omschrijving 2019 2018

Kosten van schulden 6.822,65 8.477,40

Diverse financiële kosten 112,97 138,74

Totaal 6.935,62 8.616,14

% - evolutie -19,50%
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II. Opbrengsten 

 

A. Operationele opbrengsten 

1. Opbrengsten uit de werking 

Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die het OCMW gerealiseerd heeft door 

de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar 

maatschappelijke dienstverlening.  

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten: 

 

 

2. Fiscale opbrengsten en boetes 

Onder deze rubriek komen de opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een 

bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen. Deze rubriek is enkel van toepassing op 

gemeenten. 

  

2019 2018

II. Opbrengsten 2.276.443,66 2.430.833,55

A. Operationele opbrengsten 2.272.054,38 2.173.470,53

1. Opbrengsten uit de werking 381.720,81 397.938,96

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies 1.829.367,72 1.726.646,88

a. Algemene werkingssubsidies 881.554,11 891.314,85

b. Specifieke werkingssubsidies 947.813,61 835.332,03

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 40.632,14 27.746,39

5. Andere operationele opbrengsten 20.333,71 21.138,30

B. Financiële opbrengsten 4.389,28 13.788,36

C. Uitzonderlijke opbrengsten 243.574,66#REF! #REF! #REF!

Omschrijving 2019 2018

Opbrengsten uit prestaties 301.107,78 318.156,06

Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 50.987,21 52.061,09

Opbrengsten uit andere verkopen 13.018,18 13.250,07

Andere terugvorderingen en tussenkomsten 5.999,04 5.437,00

Opbrengsten uit verpachtingen 5.515,44 5.635,58

Terugbetaling van tewerkgestelde personen 4.950,00 3.300,00

Opbrengsten uit jachtrechten 99,16 99,16

Tussenkomsten en terugvorderingen 44,00 0,00

Totaal 381.720,81 397.938,96

% - evolutie -4,08%
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3. Werkingssubsidies 

Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de 

verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa.  

De werkingssubsidies bestaan uit: 

� algemene werkingssubsidies voor de algemene financiering van een bestuur, of, 

� specifieke werkingssubsidies voor bepaalde projecten (bv. in het kader van buurtwerking, 

jongerenwerking…) of een bepaald type dienstverlening (aanbieden sociale huisvesting). 

De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld: 

 

 

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 

Onder deze rubriek staan de opbrengsten met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan 

tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in 

speciën. Indien het OCMW de eerder gemaakte kosten of een gedeelte ervan achteraf nog kan recupereren 

van zijn cliënten (bv. terugvordering voorschot op uitkering arbeidsongeval) dan worden deze recuperaties 

in de rubriek als opbrengst opgenomen (en niet in mindering van de gemaakte kosten).  

De samenstelling van deze rubriek ziet er als volgt uit: 

 

 

  

Omschrijving 2019 2018

Overige werkingssubsidies 609.390,74 569.067,76

Gemeentelijke bijdrage 604.138,03 618.096,21

Toelagen RMI 258.153,53 176.190,27

Gemeentefonds 192.781,36 188.583,92

Regulaterisatiepremie 84.634,72 84.634,72

Toelagen federale overheid LOI 29.113,92 38.107,78

Hulpfonds gas en elektriciteit 27.367,24 27.447,60

Toelagen federale overheid verwarmingsfonds 23.788,18 24.518,62

Totaal 1.829.367,72 1.726.646,88

% - evolutie 5,95%

Omschrijving 2019 2018

Recuperatie van leefloon 9.824,66 4.008,74

Recuperatie steun 8.408,82 9.543,97

Recuperatie steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 22.398,66 14.193,68

Totaal 40.632,14 27.746,39

% - evolutie 46,44%
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5. Andere operationele opbrengsten 

Deze operationele opbrengsten vallen niet onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en 

boetes, de werkingssubsidies en de specifieke kosten van de sociale dienst van het OCMW en zijn 

bovendien geen financiële of uitzonderlijke opbrengst. 

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

 

B. Financiële opbrengsten 

Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden 

opgedeeld in: 

� de opbrengsten uit financiële vaste activa 

� de opbrengsten uit vlottende activa 

� de andere financiële opbrengsten 

 

De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld: 

 

 

 

C. Uitzonderlijke opbrengsten 

Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de 

operationele en financiële activiteiten van een bestuur.  

In 2019 zijn geen uitzonderlijke opbrengsten gerealiseerd. Er waren dan ook bijvoorbeeld geen verkopen 

van OCMW-patrimonium. 

  

Omschrijving 2019 2018

Diverse operationele opbrengsten 11.565,12 11.394,84

Werknemersinhouding maaltijdcheques 4.132,19 4.174,70

Inhouding pensioen 2.828,88 2.787,21

Recuperaties van kosten 1.807,52 2.781,55

Totaal 20.333,71 21.138,30

% - evolutie -3,81%

Omschrijving 2019 2018

Kapitaal- en intrestsubsidies 4.131,56 13.531,56

Opbrengsten uit vlottende activa 257,72 256,80

Totaal 4.389,28 13.788,36

% - evolutie -68,17%
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Toelichting en bijlagen 
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4.1 Overzicht niet-afgesloten investeringsenveloppes 

Schema J4 genereert een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppes (zie blz. 13). In dit punt 

bieden we een overzicht van de niet afgesloten enveloppes. 

Eind 2019 werd slechts 1 investeringsenveloppe niet afgesloten, nl. deze voor de bouw van het project 

Markt. Deze enveloppe kon softwarematig niet afgesloten worden vermits er een saldokrediet van € 5.000 

werd overgedragen naar boekjaar 2020. 

Hieronder leest u het gebudgetteerde en het aangerekende bedrag van de niet afgesloten 

investeringsenveloppe: 

Investeringsenveloppe 1 – project Markt 

 

 

  

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Financiële vaste activa Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa 10.000 8.634 Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen 10.000 8.634 Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed Erfgoed

Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen

Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL 10.000 8.634 TOTAAL

IE-1 - project Markt bouw appartementen en kantoorruimte

UITGAVEN ONTVANGSTEN



56 

 

4.2 Toelichting bij de financiële nota 

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat ten minste uit de volgende vier 

onderdelen: 

• de toelichting bij de exploitatierekening met: 

� een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 

en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging (zie ook punt 

2.3.2); 

� een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per 

beleidsdomein (zie hierna schema TJ1); 

� de evolutie van de exploitatierekening (zie hierna schema TJ2). 

• de toelichting bij de investeringsrekening met: 

� een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 

en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging (zie ook punt 

2.3.2); 

� een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van 

investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële 

boekjaar (zie hierna schema TJ3); 

� de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de 

investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (zie hierna schema 

TJ4); 

� de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (zie hierna schema TJ5). 

• de evolutie van de liquiditeitenrekening (zie hierna schema TJ6) 

• een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.
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4.2.1 verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de 

geraamde exploitatie-ontvangsten en -uitgaven 

Exploitatie-ontvangsten:
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Exploitatie-uitgaven: 
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4.2.2 Schema TJ1 
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4.2.3 Schema TJ2 
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4.2.4 Schema TJ3 
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4.2.5 Schema TJ4 
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4.2.6 Schema TJ5 
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4.2.7 Schema TJ6 
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4.2.8 Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld 

 

Lijst van de nominatief toegekende subsidies 2019 zonder subsidiereglement: 

beleidsdomein beleidsveld krediet 2019 rekening 2019 

Burger en 
welzijn 

0900 Sociale bijstand    

Energiefonds – bijdragen dienst 

schuldbemiddeling 35.800,00 

 

23.533,36 

subtotaal Burger en welzijn 35.800,00 23.533,36 

Wonen en 
infrastructuur 

0930 Sociale huisvesting    

Sociaal verhuurkantoor Schelde en Leie 6.500,00 6.404,50 

subtotaal Leefmilieu 6.500,00 6.404,50 

Eindtotaal 42.300,00 29.937,86 

 

 

 

Lijst van de nominatief toegekende subsidies 2019 op basis van een subsidiereglement: 

beleidsdomein beleidsveld krediet 2019 rekening 2019 

Burger en 
welzijn 

0900 Sociale bijstand   

Mantelzorgpremie 6.612,49 6.612,49 

0945 Kinderopvang   

Installatiepremie onthaalouders 926,16 468,22 

subtotaal Burger en welzijn 7.426,16 7.080,71 

Eindtotaal 7.426,16 7.080,71 
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4.3 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende drie 

onderdelen: 

� een toelichting bij de balans (zie hierna schema TJ7) 

� een overzicht van de toegepaste waarderingsregels; 

� de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 
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4.3.1 verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de 

geraamde exploitatie-ontvangsten en -uitgaven 

         

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de gebudgetteerde en gerealiseerde investerings-

ontvangsten en –uitgaven in 2019.  

 

Er waren geen investeringsontvangsten. De investeringsuitgaven bleven beperkt tot enkele kleinere 

afwerkingen aan project Markt (zie ook de duiding op blz. 31).  
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4.3.2 Schema TJ7 
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4.3.3 Waarderingsregels 
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4.3.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Boekjaar AR - omschrijving Omschrijving IR Debet Credit 

2019 

0010000 - Derden, stellers van 

zekerheden voor rekening van de 

boekhoudkundige entiteit 

Actualisatie waarborg 

31.12.2019 
SIEMOENS bvba 19 820,00   

2019 

0010001 - Derden, stellers van 

zekerheden voor rekening van de 

boekhoudkundige entiteit 

Actualisatie waarborg 

31.12.2019 
SIEMOENS bvba   19 820,00 

 

4.3.5 Overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen 

Nihil 

 

4.3.6 Saldi financiële rekeningen per 31 december 2019 
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78 
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4.3.7 Confirmaties van deelnemingen 
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4.3.8 Controletabel van de schuld 2019 en schuldaflossing per 31 december 2019 
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4.3.9 Proef- en saldibalans per 31 december 2019 
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