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Voorwoord bij de jaarrekening 2019 

 

Geachte burgemeester, 

Geachte voorzitter, 

Geachte schepenen 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 de gemeente. 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 18 november 2019. 

 

De liquiditeitenrekening toont een budgettair overschot in 2019 van € 2.312.806,77. Het gecumuleerd 

resultaat op kasbasis stijgt hierdoor van € 4.583.264,33 naar € 6.896.071,10. De staat van opbrengsten 

en kosten 2019 sluit eveneens positief af. Meer bepaald met een overschot van € 2.770.192,23. 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, 28 mei 2020, 

 
Jan Decock, 

Financieel Directeur
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Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
Periode: 2019
Gemeente Gavere (0207.451.326)

Markt 1 - 9890 Gavere

algemeen directeur: Serge Ronsse

financieel directeur: Jan Decock

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: BD-10: Kwaliteitsvol en betaalbaar houden van de dienstverlening.
We bieden de inwoners een uitgebreide en kwaliteitsvolle dienstverlening aan. De middelen worden efficiënt aangewend met het
oog op een maximale outcome.
We diepen het dienstverleningsconcept (lijndenken) verder uit, in de eerste plaats door te investeren in de digitalisering van de
dienstverlening.
We beperken de beheerskost van het gemeentelijk patrimonium.
We communiceren frequent en gericht met onze inwoners over het beleid en de dienstverlening.
We bouwen verder aan een geïntegreerde werking met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Zie omgevingsanalyse punt 1.1., 2.1. en 3.2.1.

Actieplan: AP-57: Facilitymanagement: beperken onderhoudskosten gemeentelijk patrimonium

We beschikken over een uitgebreid patrimonium, voornamelijk gebouwen, waarvan er ongeveer 30 onder het dagelijks
beheer van de gemeente vallen. De jaarlijkse exploitatiekost liep in 2014 op tot ongeveer € 700.000. Aan een aantal van
deze gebouwen zullen er bovendien op korte termijn ingrijpende investeringen noodzakelijk zijn. Een vervreemding van
de gebouwen in eigendom en beheer van de gemeente dringt zich op. De pastorie in Semmerzake werd verkocht eind
2015. De voormalige pastorie van Asper (voormalig trefpunt "Den Hul") werd in 2017 verkocht. Wat betreft de pastorie
van Gavere werd beslist om deze niet meer te verkopen in 2019.
Zie omgevingsanalyse punt 3.3.

Actie: ACT-65: Vervreemden patrimonium: verkoop pastorie Gavere

Het bisdom wenst de pastorie niet te desaffecteren omdat de woning bewoond blijft door de pastoor. De gemeente die instaat
voor alle kosten aan de woning van de bedienaar van de eredienst heeft dan ook geen voordeel meer in een verkoop van de
woning aan de kerkfabriek.

Evaluatie:

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2019 zijn principebesluit tot verkoop van de pastorie van Gavere ingetrokken.

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

Vervreemden patrimonium: verkoop pastorie Gavere Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-218: Sleutelplan

Het sleutelplan voor de gemeentelijke gebouwen werd afgerond.

Evaluatie:

Er zijn in 2019 geen aanpassingen gebeurd binnen het verieuwde sleutelplan. Enkel werden extra gebruikers van de elektro-
mechanische sleutels toegevoegd (voor de scholen en de afdeling vrijetijdszaken).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.535,10 3.000,00 3.000,00

Sleutelplan Uitgaven 1.535,10 3.000,00 3.000,00
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Sleutelplan Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-58: ICT: digitaliseren van de dienstverlening
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Conform het dienstverleningsconcept organiseren we de gemeentelijke dienstverlening in "lijnen". De uitdaging is om
zo veel mogelijk dienstverlening op de laagst mogelijke lijn te krijgen. De laagste lijn is de zogenaamde "lijn -1" en
houdt in dat de inwoner zich voor de dienstverlening niet naar het administratief centrum dient te verplaatsen maar de
dienstverlening thuis krijgt geleverd. Voor een dergelijke dienstverlening is een ondersteunend ICT-platform
onontbeerlijk.
De digitale dienstverlening is een extra dienstverleningskanaal. Het vervangt de bestaande dienstverlening niet. Er zal
dan ook blijvend aandacht besteed worden aan de klassieke dienstverleningskanalen.
Zie omgevingsanalyse punt 3.4.1.

Actie: ACT-123: Uitbouwen van een e-loket voor de dienstverlening van de afdeling vrijetijdszaken

We herdenken de processen van de afdeling vrijetijdszaken zodat het aantal gevraagde acties en/of verplaatsingen van de inwoner
tot een minimum wordt beperkt. Door middel van een e-loket worden zo veel mogelijk processen gedigitaliseerd. Er wordt onder
andere gedacht aan:
- het consulteren van de beschikbare plaatsen en inschrijven voor activiteiten, lessen, kampen, ...,
- het consulteren van de beschikbaarheid en aanvragen van ontleenbare materialen,
- het consulteren van de beschikbaarheid en aanvragen van lokalen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.968,07 2.968,07 2.500,00

Uitbouwen van een e-loket voor de dienstverlening van de
afdeling vrijetijdszaken

Uitgaven 2.968,07 2.968,07 2.500,00

Actie: ACT-125: Uitbouwen van een e-loket voor de dienstverlening van de afdeling burgerzaken

We herdenken de processen van de afdeling burgerzaken zodat het aantal gevraagde acties en/of verplaatsingen van de inwoner
tot een minimum wordt beperkt. Door middel van een e-loket worden zo veel mogelijk processen gedigitaliseerd. Er wordt onder
andere gedacht aan:
- het opvragen van attesten, getuigschriften, bewijzen, uittreksels, ...;
- het aangeven van wijzigingen in adres, beroep, ...;
- het ter beschikking stellen van aanvraagformulieren.
In 2019 worden geen uitgaven gepland.

Evaluatie:

Op de nieuwe website worden de producten van de afdeling burgerzaken maximaal gekoppeld aan de toepassing MijnDossier van
de FOD Binnenlandse zaken. Het gebruik van de digi-lok module van CipalSchaubroeck zal daarom op korte termijn verlaten
worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 3.000,00

Uitbouwen van een e-loket voor de dienstverlening van de
afdeling burgerzaken

Uitgaven 0,00 0,00 3.000,00

Actie: ACT-183: Ontsluiten van de fysieke en digitale collectie van de bibliotheek via een klantvriendelijke zoekomgeving

Een bibliotheekportaal is de online catalogus van de bib. De kostprijs van het bibliotheekportaal zit inbegrepen in de kostprijs van
onze deelname aan het provinciaal bibliotheeksysteem.
In 2019 verloopt de facturering via Cultuurconnect vzw.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 6.746,99 6.746,99 6.500,00

Ontvangsten 2.073,19 2.073,19 2.073,19
Ontsluiten van de fysieke en digitale collectie van de
bibliotheek via een klantvriendelijke zoekomgeving

Uitgaven 6.746,99 6.746,99 6.500,00
Ontvangsten 2.073,19 2.073,19 2.073,19

Actieplan: AP-60: Facilitymanagement: inzetten van een adequaat voertuigen- en machinepark

Het afleveren van kwalitatief werk en het flexibel kunnen inspelen op (onverwachte) omstandigheden vereisen
aangepaste voertuigen en machines. Bij de aankoop of vervanging van dit materieel voeren we een grondig
rendabiliteitsonderzoek waarbij de kostenanalyse van de prestatie-uren van het materieel wordt vergeleken met de
kostprijs per gepresteerd uur via een externe aannemer.
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Zie omgevingsanalyse punt 3.3.

Actie: ACT-220: Aankopen zoutstrooier en frontmaaier voor op de werktuigdrager

In 2017 werden een zoutstrooier en een frontmaaier aangekocht. Deze toestellen worden ingezet op de multifunctionele
werktuigdrager (zie actie 62).
In 2018 werden twee gedragen strooiers met optie nat strooien aangekocht.
In 2019 worden een sneeuwschuif en een veegborstel aangekocht voor op de werktuigdrager.

Evaluatie:

De sneeuwschuif werd geleverd en gefactureerd door de firma Beel. De veegborstel werd besteld bij de firma M-Trac, maar nog
niet geleverd voor eind 2019.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 7.898,88 16.000,00 16.000,00

Aankopen zoutstrooier en frontmaaier voor op de
werktuigdrager

Uitgaven 7.898,88 16.000,00 16.000,00

Actie: ACT-221: Aankopen frontmaaier voor op de werktuigdrager

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

Aankopen frontmaaier voor op de werktuigdrager Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-77: Informatie & communicatie: voeren van een eigentijds communicatiebeleid

We herbekijken het gemeentelijk informatieblad, ondersteunen de adviesraden in hun werking, verhogen de
betrokkenheid bij grote infrastructuurwerken en versterken de inspraak van specifieke doelgroepen.

Actie: ACT-93: Uitgeven van een jeugdbrochure.

In samenwerking met de gemeentelijke jeugdraad werd een informatiebrochure opgemaakt specifiek gericht naar jongeren.
Hiermee willen we alle Gaverse jongeren wegwijs maken in de lokale mogelijkheden op vlak van vrijetijdsbesteding, jeugdbeleid en
diensten.

Evaluatie:

De jeugdbrochure werd uitgegeven in het najaar van 2016 met als inhoud:
- voorstelling van de beleidsdoelstellingen rond de Gaverse jeugd,
- voorstelling van de jeugdverenigingen,
- acties van lokale handelaren, en,
- checklist 'evenementen organiseren'.

Een heruitgave van deze jeugdbrochure werd niet gepland.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Uitgeven van een jeugdbrochure. Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-126: Evalueren vormgeving, inhoud en periodiciteit van het gemeentelijk informatieblad

We evalueren de vormgeving, de inhoud en de periodiciteit van het gemeentelijk informatieblad en sturen bij indien nodig.

Actieplan: AP-119: Facilitymanagement: renovatie en uitbouw van het gemeentelijk magazijn

Het gemeentelijk magazijn werd uitgebreid en is voorzien van een functionele ruimte voor het inrichten van een
uitleendienst, een afzonderlijke ruimte voor de opslag van voedselpakketten enerzijds en een afzonderlijke ruimte voor
de opslag van strooizout anderzijds. Tegelijk werd aanvullend bergruimte gecreëerd. Het bestaande gedeelte van het
gemeentelijk magazijn werd waar nodig gerenoveerd.

Actie: ACT-222: Renovatie en uitbreiding magazijn

Naast de uitbreiding van het magazijn werden volgende zaken vernieuwd:
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- de ramen van de refter,
- de dakbedekking met geïsoleerde dakpanelen,
- de binnenplaats werd verhard en,
- de 3 sectionale poorten van het bestaand gebouw werden vervangen.

In 2019 werd de binnenkoer van het magazijn verder afgewerkt en er werd een afspuitinstallatie ingericht.
Er werden een warmwaterhogedrukreiniger, een centrifugaalpomp met toebehoren en stapelrekken aangekocht.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 18.321,87 18.321,87 28.500,00

Renovatie en uitbreiding magazijn Uitgaven 18.321,87 18.321,87 28.500,00

Beleidsdoelstelling: BD-11: Uitbouwen van een degelijke en veilige wegenisinfrastructuur met
bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.
Binnen een ruimtelijke visie en een mobiliteitsvisie zetten we in op leefbare woonkernen met een openbaar domein dat attractief is
voor wonen en handel. Verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker, is hierbij een prioriteit.
Zie omgevingsanalyse punt 1.1., 1.4.7., 1.4.13., 2.5.2 en 2.5.3.

Actieplan: AP-46: Wegenis- en rioleringswerken

Het gemeentelijk wegennet was in 2014 algemeen genomen in een vrij slechte staat. De financiële toestand van de
gemeente laat echter niet toe om alle slechte wegen op korte en zelfs middellange termijn te vernieuwen. Er dienen
bijgevolg keuzes gemaakt te worden.
Rekening houdend met de functie van de weg krijgen verbindingswegen en centra een hogere prioriteit  dan de lokale
wegen type III (erfontsluitingswegen).
Er is hierbij afstemming nodig met investeringsprogramma's van andere overheden, in het bijzonder met betrekking tot
de aanleg van collectoren.
Naast grote investeringsprojecten zoals het volledig vernieuwen van wegenis en rioleringen, is permanent structureel
onderhoud aan de wegen noodzakelijk om de verwachte levensduur te garanderen.
Zie omgevingsanalyse punt 2.5.2.5. en 2.5.3.2.

Actie: ACT-28: Molenstraat - Kasteeldreef: openbare verlichting en aanpassing netten

Deze actie werd uitgevoerd door Fluvius. De slotfactuur werd aangerekend op 9 mei 2018.

Evaluatie:

De werken werden in het voorjaar van 2018 volledig afgerond. In 2019 zijn nog enkele opmerkingen weggewerkt zoals het herstel
van een betonvak thv de rotonde alsook het impregneren van de betonverharding thv de Warande / Middelwijk. Op 4 juli 2019
werd het werk voorlopig opgeleverd.

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

Molenstraat - Kasteeldreef: openbare verlichting en
aanpassing netten

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-29: Brandweerstraat - Molenstraat - Kasteeldreef: wegenwerken

In het recente verleden werden 3 belangrijke verbindingswegen vernieuwd, namelijk de Stationsstraat, de Kerk- en
Nijverheidsstraat en de Grenadierslaan.
Een ontbrekende schakel in de belangrijke as Stationsstraat-Kasteeldreef-Molenstraat-Nijverheidsstraat-Kerkstraat is het deel
Kasteeldreef-Molenstraat. Er werd in 2018 gekozen om deze ontbrekende schakel te vernieuwen zodat de volledige as tussen Asper
en Dikkelvenne is heraangelegd. De werken werden uitgevoerd door aannemer Wegenwerken De Moor nv en afgewerkt in 2019.

Evaluatie:

De werken werden in het voorjaar van 2018 volledig afgerond. In 2019 zijn nog enkele opmerkingen weggewerkt zoals het herstel
van een betonvak thv de rotonde alsook het impregneren van de betonverharding thv de Warande / Middelwijk. Op 4 juli 2019
werd het werk voorlopig opgeleverd.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 58.338,40 58.593,47 0,00

Ontvangsten 85.015,50 89.805,00 0,00
Brandweerstraat - Molenstraat - Kasteeldreef: wegenwerken Uitgaven 58.338,40 58.593,47 0,00

Ontvangsten 85.015,50 89.805,00 0,00

Actie: ACT-31: Molenstraat - Kasteeldreef - Brandweerstraat - Kloosterstraat : erelonen

Er is nog een resterend ereloon verschuldigd bij definitieve oplevering van dit werk. Het krediet werd opgenomen naar het
meerjarenplan 2020-2025.

Evaluatie:

De studie is toegewezen aan en wordt uitgvoerd door Sweco nv.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 8.383,67 8.383,67 0,00

Molenstraat - Kasteeldreef - Brandweerstraat - Kloosterstraat
: erelonen

Uitgaven 8.383,67 8.383,67 0,00

Actie: ACT-34: Heraanleg Markt: erelonen

Het krediet werd opgenomen naar het meerjarenplan 2020-2025.

Evaluatie:

De studie voor de heraanleg van de Markt is toegewezen aan Sweco nv. Het communicatie- en participatieproject is afgewerkt
waaruit 3 schetsontwerpen zijn gekomen. De ontwerpen zijn voorgesteld aan inwoners met de vraag tot feedback. De ontwerpen
worden nu verder onder de loep genomen door Veneco, rekening houdend met de ontwikkelingen van het binnengebied (gelegen
tussen de Onderstraat en de Markt).

In 2019 voerde Veneco een parkeerstudie uit. Deze kostte € 17.115,60.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 17.115,60 17.115,60 36.066,00

Heraanleg Markt: erelonen Uitgaven 17.115,60 17.115,60 36.066,00

Actie: ACT-35: Heraanleg Markt: wegenwerken

Aansluitend bij de hernieuwing van de Onderstraat en de geplande investeringen aan de Kasteeldreef-Molenstraat wensen we ook
het hart van het centrum, de Markt, te vernieuwen om deze toegankelijker en aantrekkelijker te maken.

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

Heraanleg Markt: wegenwerken Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-36: Heraanleg Markt: openbare verlichting en aanpassing netten

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

Heraanleg Markt: openbare verlichting en aanpassing netten Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-45: Steenweg: heraanleg bovenbouw

De recent heraangelegde Steenweg in Asper vertoont gebreken aan de oppervlakte. Er is scheurvorming aan de toplaag en
deformatie van de kantstroken.
Er werd hiervoor een procedure gestart bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de aannemer en de ontwerper. Finaal kon met de
betrokken partijen overeengekomen worden dat zij tussenkomen voor een bedrag van € 120.000 in de herstellingswerken.
Voor een optimale oplossing dient echter niet alleen de toplaag vernieuwd te worden, maar ook de fundering versterkt. Alternatief
kan de bovenlaag in betonplaten worden uitgerust. De beide mogelijke duurzame oplossingen worden geraamd op € 440.000.
Bijgevolg wordt het krediet van actie 45 in 2019 opgetrokken met € 170.000 tot € 440.000. Door geplande wegenwegen in Asper
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werd deze actie doorgeschoven naar het meerjarenplan 2020-2025.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 270.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Steenweg: heraanleg bovenbouw Uitgaven 0,00 0,00 270.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-46: Luxemburgstraat: erelonen

In het indicatief investeringsprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is de aanleg van een collector in de Bernstraat
(deel N60-spoorwegovergang) - Luxemburgstraat voorzien.
Dit project zal op korte tot middellange termijn opgedragen worden aan Aquafin.
Daarnaast komen ook volgende projecten in aanmerking voor opname op een investeringsprogramma van de VMM: projecten
waarbij een hoeveelheid vuilvracht wordt verzameld naar een kruispunt waarbij een omslagpunt van meer dan 100 individuele
eenheden wordt bereikt.
Bij een vernieuwing van de riolering in de Veldstraat zal het kruispunt met de Luxemburgstraat zo'n omslagpunt vormen waardoor
de verbinding van de riolering in de Veldstraat naar de collector in de Stationsstraat (= Luxemburgstraat "zuid") een
bovengemeentelijk project zal worden en bijgevolg zal opgedragen worden aan Aquafin.
Voor deze legislatuur worden budgetten vrijgemaakt voor het gemeentelijk aandeel in het opmaken van een ontwerp voor de
Luxemburgstraat, meer specifiek met deze segmenten:
- Bernstraat tot spoorwegovergang,
- Luxemburgstraat "noord" (Stationsstraat-Bernstraat),
- Luxemburgstraat "zuid"  (Stationsstraat-Veldstraat).
Deze actie werd opgenomen naar het meerjarenplan 2020-2025.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 21.275,00

Luxemburgstraat: erelonen Uitgaven 0,00 0,00 21.275,00

Actie: ACT-47: Veldstraat: erelonen

Zie ook ACT-46 (Luxemburgstraat).
Met het oog op het bereiken van een Aquafin-project in de Luxemburgstraat (en bijgevolg de financiering van de heraanleg van de
rioleringen en de wegenis boven de riolering met Vlaamse middelen) zal een engagement noodzakelijk zijn waarbij de gemeente
instaat voor het collecteren van het afvalwater van de Veldstraat naar het kruispunt met de Luxemburgstraat. Ook hiervoor zou de
gemeente subsidies (70% of 100% naargelang het geval) kunnen ontvangen voor de rioleringen.
Het is bijgevolg wenselijk om ook voor de Veldstraat te starten met het opmaken van een ontwerp met het oog op een (eventuele)
uitvoering van het project in een volgende legislatuur.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 30.000,00

Veldstraat: erelonen Uitgaven 0,00 0,00 30.000,00

Actie: ACT-48: Investeringsonderhoud

Naast de volledige vernieuwing van wegenis en riolering is er tevens een structureel onderhoud noodzakelijk van het wegennet.
Gedurende 3 legislaturen werd hiervoor een budget vrijgemaakt van € 250.000 per jaar, wat ontoereikend is.
Bijgevolg is er een inhaalbeweging noodzakelijk en wordt er voortaan jaarlijks € 500.000 vrijgemaakt. Een eventueel saldo wordt
mee opgenomen in de uit te voeren onderhoudswerken van het volgende boekjaar.

Evaluatie:

In 2019 werden volgende werken uitgevoerd:
- herstel betonvakken Grotenbroekstraat
- herstel asfalt van het jaagpad (i.f.v. een overdracht naar de Vlaamse Waterweg)
- aanpassingwerken aan de verhoogde inrichting in de Opperweg
- voegvullingen in de Bosstraat
- voegvullingen in de Grintweg
De overige geplande werken voor 2019 worden verschoven naar maart 2020 gezien het slechte weer.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 133.838,94 539.129,69 500.000,00

Investeringsonderhoud Uitgaven 133.838,94 539.129,69 500.000,00

Actie: ACT-197: Werken Gaverse Steenweg en omgeving Ten stroom

Deze werken worden uitgevoerd door Aclagro nv.

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

Werken Gaverse Steenweg en omgeving Ten stroom Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-207: Kloosterstraat: uitbreiden parking

Deze werken werden uitgevoerd in 2018 door Wegenwerken De Moor nv.

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

Kloosterstraat: uitbreiden parking Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-230: samenwerkingsovereenkomst AWV studieopdracht Hundelgemsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wenst de conformiteit en de veiligheid van de fietspaden langs de N444 te bestuderen en
lanceert daarvoor een studieopdracht. Omdat het wenselijk is om de studie af te stemmen op de noden van de gemeenten (bv.
inzake voetpaden en groenvoorzieningen) en van de rioolbeheerder vraagt AWV de gemeenten langsheen de gewestweg om te
participeren in de studieopdracht. Het aandeel van de gemeente Gavere (deels ten laste van Farys) wordt geraamd op € 66.000. Dit
project werd hernomen in het meerjarenplan 2020-2025.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 66.000,00

samenwerkingsovereenkomst AWV studieopdracht
Hundelgemsesteenweg

Uitgaven 0,00 0,00 66.000,00

Actieplan: AP-47: Aanleggen/onderhouden van fiets- en voetpaden en plaatsen fietsinfrastructuur

Het aanleggen, onderhouden en verbeteren van fiets- en voetpaden is belangrijk in het kader van een duurzame
mobiliteit.
De Gaverse fietsverbindingen (Baaigemstraat, Dorpstraat, Veldstraat, schoolomgeving, ...) worden technisch
geëvalueerd door een nog aan te stellen ontwerper, met onder andere volgende evaluatiecriteria: het financiële aspect
(meer specifiek: subsidies), het technische aspect (de noodzaak van de huidige toestand), de planningsproblematiek, ...
Het bestuur zal aan de hand van deze studie een keuze maken welke dossier(s) zullen weerhouden worden.
Zie omgevingsanalyse punt 2.5.2.1. en 2.5.2.2.

Actie: ACT-49: (Her)aanleg fietspaden

Deze werken betreffen de aanleg van het fietspad “Opperweg-Dorpstraat-Leenstraat” en werden uitgevoerd door aannemer
Devagro nv.

Evaluatie:

Aan uitgavenzijde was er een factuur voor het verschuldigd ereloon van Ingenieursbureau Goegebeur-D'Hauwer bij de voorlopige
oplevering van de werken. Aan ontvangstenzijde werd de provinciale en Vlaamse toelage voor de (her)aanleg van het fietspad
geïnd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 14.015,95 14.015,95 0,00

Ontvangsten 311.904,85 311.904,85 0,00
(Her)aanleg fietspaden Uitgaven 14.015,95 14.015,95 0,00

Ontvangsten 311.904,85 311.904,85 0,00
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Actieplan: AP-50: Uitvoeren mobiliteitsplan

In het mobiliteitsplan zijn diverse acties opgenomen. Een belangrijke uitdaging vormt de realisatie van een nieuw
circulatieplan in het centrum van Gavere, met het oog op de ontlasting van de Markt, Broeckstraat en Scheldestraat.

In de vorige legislatuur werd werk gemaakt van een trage-wegenplan.
In het mobiliteitsplan vormt het verbeteren van het trage wegennetwerk door bekendmaking, het terug openstellen
van in verval geraakte trage wegen, het oplossen van missing links ... opnieuw een belangrijke doelstelling.
Het openstellen van trage wegen impliceert dat deze systematisch worden onderhouden en in sommige gevallen
worden verbeterd.

Actie: ACT-30: Heraanleggen en onderhouden trage wegen

Er is een overeenkomst met vzw Lava (regionaal landschap Vlaamse Ardennen) met betrekking tot het maaien van alle onverharde
trage wegen met een frequentie van 3 beurten per jaar.
Zie omgevingsanalyse punt 2.5.2.3.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 11.758,58 12.000,00 12.000,00

Heraanleggen en onderhouden trage wegen Uitgaven 11.758,58 12.000,00 12.000,00

Actie: ACT-91: Sensibiliseren van jongeren inzake verkeersveiligheid

In samenwerking met de scholen en/of de jeugdwerkinitiatieven ondernemen we sensibiliseringsacties om kinderen en jongeren
bewust te maken van een verkeersveilige attitude.
Anderzijds willen we de volwassen weggebruiker attent maken op jonge deelnemers aan het verkeer.

Evaluatie:

De gemeente betaalt voor verschillende schoolvestigingen lidgeld aan de vzw Voetgangersbeweging voor het octopusplan.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 338,80 520,00 520,00

Sensibiliseren van jongeren inzake verkeersveiligheid Uitgaven 338,80 520,00 520,00

Actie: ACT-211: Verbeteringswerken verkeersdriehoek Baaigemstraat-Vluchtenboerstraat-Kerselarestraat

Het gemeentelijk mobiliteitsplan categoriseert de Vluchtenboerstraat-Kerselarestraat-Baaigemstraat (richting Baaigem) als een
lokale weg type I (verbindingsweg), de Baaigemstraat (tussen kruispunt Eeckhoutstraat en kruispunt Onderstraat) en de
Vluchtenboerstraat (tussen Kerselarestraat en Baaigemstraat) als lokale wegen type III (erftoegangswegen). Om tegemoet te komen
aan de richtlijnen van het gemeentelijk mobiliteitsplan zou de as Vluchtenboerstraat-Kerselarestraat-Baaigemstraat moeten
ingericht worden als een voorrangsweg en de kortsluitende armen van de Vluchtenboerstraat als ondergeschikte woonstraten.
Dit project wordt niet meer uitgevoerd in 2019.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 160.000,00

Verbeteringswerken verkeersdriehoek Baaigemstraat-
Vluchtenboerstraat-Kerselarestraat

Uitgaven 0,00 0,00 160.000,00

Actie: ACT-213: Wegencategorisering - snelheidsregimes

In het actieprogramma van het gemeentelijk mobiliteitsplan is de implementatie van de wegencategorisering en de hieraan
gekoppelde snelheidsregimes opgenomen (zie werkdomein B1-verkeerscirculatie, categorisering wegen en verblijfsgebieden).
Voor de aanduiding van de snelheidsregimes wordt gekozen voor zonale borden, gecombineerd met vaste
snelheidsinformatieborden (zogenaamde smiley's) op de lokale verbindingswegen en mobiele snelheidsinformatieborden welke
occasioneel kunnen ingezet worden op de erftoegangswegen.
In de schoolomgevingen worden dynamische zone-30 borden voorzien (de bestaande dienen deels vervangen te worden).
In 2019 werden nog 4 zone 30 borden aangekocht.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 11.139,74 11.139,74 10.000,00

Wegencategorisering - snelheidsregimes Uitgaven 11.139,74 11.139,74 10.000,00

Actie: ACT-215: Informatiecampagnes

Informatiecampagnes (wegencategorisering, openbaar vervoer, fietsroutes, …) worden gelanceerd en bestendigd via het
gemeentelijk infoblad en de website.

Permanent schenken we de nodige aandacht aan verkeersveiligheid nabij en rond schoolomgevingen.

Actie: ACT-216: Parkeren

Binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan wensen we op diverse terreinen in te zetten op de parkeermogelijkheden van onze
gemeente.

We wensen een parkeerplan voor het centrum van Gavere uit te werken. De parking aan de Sportdreef werd reeds bewegwijzerd
als een parking voor langparkeren.
Aan de verschillende schoolpoorten willen we het parkeren beperken om de verkeersveiligheid te verhogen.

Actieplan: AP-121: Flankerende maatregelen heraanleg Markt

Actie: ACT-235: Heraanleg Markt - Aanleg parking binnengebied

Binnen de toekomstige ontwikkeling is het aangewezen om een parking aan te leggen om de Markt gedeeltelijk te ontlasten, die
het lang parkeren kan opvangen en waardoor de Markt meer dienst kan doen als belevenisruimte.
De werken worden niet meer aangevat in 2019. De inrichting van het binnengebied wordt herbekeken en aangepakt in 2020-2025.

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

Heraanleg Markt - Aanleg parking binnengebied Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-236: Heraanleg Markt - Aanleg wegenis binnengebied

Deze actie wordt in 2019 niet meer uitgevoerd. De inrichting van het binnengebied wordt herbekeken en aangepakt in 2020-2025.

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

Heraanleg Markt - Aanleg wegenis binnengebied Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-238: Heraanleg Markt - Openbare verlichting binnengebied

Deze actie wordt in 2019 niet meer uitgevoerd. De inrichting van het binnengebied wordt herbekeken en aangepakt in 2020-2025.

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

Heraanleg Markt - Openbare verlichting binnengebied Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-239: Heraanleg Markt - Ontwerp parking en wegenis binnengebied

Deze actie wordt in 2019 niet meer uitgevoerd. De inrichting van het binnengebied wordt herbekeken en aangepakt in 2020-2025.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 9.362,45 10.285,00 0,00

Heraanleg Markt - Ontwerp parking en wegenis binnengebied Uitgaven 9.362,45 10.285,00 0,00

Actieplan: AP-124: Aanleg mobipunt

Een mobipunt is een duurzaam mobiliteitsknooppunt. Op deze plaats ontmoeten verschillende mobiliteitsfuncties
elkaar. Een mobipunt omvat dan ook steeds meerdere functíes waarbij autodelen, openbaar vervoer, fietsparkeren en
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toegankelijkheid essentieel zijn. Aanvullend kunnen ook andere zaken aanvullend aangeboden worden, zoals
informatie over buurtactiviteiten, een locker voor pakjesbedeling, ...

Er is een akkoord met vervoermaatschappij De Lijn met betrekking tot de aanleg van een bovenlokaal busknooppunt op
het gemeentelijk terrein in de Brandweerstraat tegenover het recyclagepark. De Lijn voorziet een investering van €
300.000 in het busknooppunt te Gavere. Simultaan wenst de gemeente te investeren in een mobipunt dat aansluit op
het busknooppunt.

Evaluatie:

In samenwerking met De Lijn voorziet de gemeente de aanleg van een nieuw mobipunt thv de rotonde Burchtweg -
Brandweerstraat. In 2019 werden reeds enkele aankopen gedaan zoals een overdekte fietsenstalling, een pakjesautomaat, een
digitale zuil, enz. Daarnaast werd ook het plan en bestek goedgekeurd in 2019. De aanleg van de infrastructuur is voorzien in 2020.

Actie: ACT-244: Aanleg Mobipunt

In 2019 worden archeologische onderzoeken uitgevoerd en wordt een ontwerper aangesteld voor het plaatsen van de
fietsenstalling.  De firma Verhofsté nv uit Zele kreeg de opdracht om de fietsenstalling te plaatsen. Deze uitgaven bedragen
ongeveer € 50.000. Het overig krediet wordt voor verdere uitvoering  doorgeschoven naar 2020.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Aanleg Mobipunt Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Investeringen Uitgaven 6.201,25 50.000,00 0,00

Aanleg Mobipunt Uitgaven 6.201,25 50.000,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD-12: Stimuleren van ondernemen en creëren van een ondernemersvriendelijk
klimaat.
We stimuleren ondernemen en creëren een bedrijfsvriendelijk klimaat voor lokale handelaars en ondernemers.
We investeren in het openbaar domein om ondernemen te faciliteren en de lokale handel aantrekkelijk te maken.
Zie omgevingsanalyse punt 1.1. en 2.3.

Actieplan: AP-54: Transformatieproject Legen Heirweg

Het transformatieproject "Legen Heirweg" is een project dat tijdens de vorige legislatuur werd opgestart in
samenwerking met Veneco. Dit project heeft als doel het herwaarderen en verfraaien van de industriezone en het
wegwerken van een aantal knelpunten.
Het project wordt voor 60% betoelaagd door het Vlaams Agentschap Ondernemen.
In 2017 werd gestart met de laanbeplanting opnieuw aan te leggen, alsmede de zoomwegen, het aanleggen van een
fiets- en wandelas langs de Moerbeek, het plaatselijk herstellen van wegenis, het vernieuwen van openbare verlichting,
signalisatie en groenvoorzieningen. In 2018 werd het project verder afgewerkt.
In 2019 worden de vorderingsstaten in verband met het onderhoud voor 2018 en 2019 nog aangerekend.
Zie omgevingsanalyse punt 2.5.2.6.

Evaluatie:

Het project is afgerond. In 2019 volgde een laatste onderhoudsfactuur die mee voorzien was in de oorspronkelijke opdracht.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 8.138,67 36.634,00 0,00

Transformatieproject Legen Heirweg Uitgaven 8.138,67 36.634,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD-13: Stimuleren van een integraal vrijetijdsaanbod.
We onderschrijven maximaal de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake jeugd, sport, cultuur en senioren en streven van daaruit naar
een geïntegreerd vrijetijdsaanbod. We ondersteunen het lokale verenigingsleven.
We herdenken de recreatieve zone langs de Schelde.

Aan de hand van een studie onderzoeken we de behoeften aan sportinfrastructuur en gaan we de financiële haalbaarheid na van
de bouw van een nieuwe sporthal.
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Zie omgevingsanalyse punt  1.1., 1.2., 1.4., 2.1,  2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. en 2.4.5.

Actieplan: AP-61: Herinrichten van de recreatieve zones

We ontwikkelen een visie voor de recreatieve zone op de rechteroever van de Schelde.
Het gaat hier over het gebied van Den Ouden Eind tot aan de aanlegsteiger in de Brandweerstraat.
Bij de visie-ontwikkeling worden alle belanghebbenden betrokken, zowel deze binnen als buiten de recreatieve zone.
De visie vertrekt vanuit een globale kijk op de recreatie-infrastructuur en het -aanbod in de gemeente Gavere.
Zie omgevingsanalyse punt 1.4.4., 1.4.5. en 1.4.6.

Actie: ACT-80: Herinrichten van de recreatieve zone aan de aanlegsteiger en het boothuis.

We verbeteren en verfraaien de inrichting van de recreatieve zone in de Brandweerstraat. De zone, die nu bestaat uit een sanitair
blok (“boothuis”) en aanlegsteiger voor pleziervaartuigen, wordt uitgebouwd tot toeristisch-recreatieve attractiepool met
faciliteiten voor pleziervaartuigen, motorhomes, mountainbikers, fietsers en wandelaars.
In 2018 werd de site aan de aanlegsteiger en  aan het boothuis voorzien van verharde parkeerplaatsen voor mobilhomes. Deze
werken werden uitgevoerd door Wegenwerken De Moor nv.
In 2019 gebeurden elektriciteitswerken, werden er tijdsklokken geplaatst op de sloten en werd de deurpomp vervangen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 7.455,96 7.455,96 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 2.000,00
Herinrichten van de recreatieve zone aan de aanlegsteiger en
het boothuis.

Uitgaven 7.455,96 7.455,96 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 2.000,00

Actie: ACT-180: Behoeften- en haalbaarheidsstudie m.b.t. sporthal

We inventariseren vanuit de bestaande situatie de lokale behoeften aan indoor-sportfaciliteiten en toetsen die binnen een
regionale context aan het aanbod. Deze studie werd in 2015 uitgevoerd door UGent. De behoefte wordt geacht te zijn aangetoond,
indien de lokale behoefte resulteert in een afdoende toekomstige bezetting.
Indien er een aantoonbare lokale behoefte aan indoor-sportfaciliteiten bestaat, wordt op basis van die behoefte het programma
van eisen dat met die behoefte overeenstemt getoetst op zijn financiële haalbaarheid, zowel inzake investering als inzake
exploitatie.

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

Behoeften- en haalbaarheidsstudie m.b.t. sporthal Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-199: Herinrichten van de recreatieve zone in de Sportdreef

Vanuit de bestaande toestand van de zone en de gekende problemen en knelpunten m.b.t. de zone ontwikkelen we een visie op de
toekomstige invulling en ontwikkeling. De visie resulteert in een inrichtingsplan, waarbij rekening wordt gehouden met de
resultaten van de behoeften- en haalbaarheidsstudie m.b.t. de sporthal (zie actie 180).
We verbeteren en verfraaien gefaseerd de inrichting van de recreatieve zone in de Sportdreef op basis van dit inrichtingsplan.

Concreet werden daartoe in 2017 nieuwe terreinen aangelegd voor beach volleybal. In 2018 werd de parking achterin de
recreatiesite heraangelegd. Ook werden in 2018 een architect aangesteld voor het vernieuwen van de kantine voor de schutters. Er
werden archeologische en bodemonderzoeken uitgevoerd van het sportpark. Voor de bouw van een sporthal werd de opmaak van
een volumestudie en haalbaarheidstoets uitgevoerd.

Evaluatie:

In 2019 werden nieuwe rust- en picknickbanken geïnstalleerd. Daarnaast was er een verschuldigd ereloon voor de studiekost van
architect Jacobs rond de eventuele vernieuwing van de schutterskantine.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 10.576,80 15.810,05 0,00

Herinrichten van de recreatieve zone in de Sportdreef Uitgaven 10.576,80 15.810,05 0,00

Actie: ACT-243: Vergoeding ontwerpen voor realisatie van een sporthal
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Het bestuur wenst een team (ontwikkelaar, architect en aannemer) aan te stellen die zowel verantwoordelijk zal zijn voor het
ontwerp als voor de uitvoering (design en build) van de latere realisatie van een sporthal.

Hierbij zou worden voorzien in een tweetrapsprocedure waarbij een selectie- en beoordelingscommissie wordt aangesteld. De
vergoeding voor deze juryleden wordt geraamd op € 2.500. Na een kwalitatieve selectie van de kandidaten wordt aan de
geselecteerden het bestek voor de opdracht bezorgd en om een offerte gevraagd. De beoordelingscommissie stelt een
rangschikking van de kandidaten voor en onderhandelt vervolgens verder met de voorkeursaanbieder. Om de kandidaten zo goed
mogelijk te kunnen vergelijken zou hen gevraagd worden een ontwerp van hun visie te maken. Om de kwaliteit van deze
ontwerpen te waarborgen voorziet het bestuur een vergoeding van € 15.000 (excl. BTW) per ontwerp voor de gepresteerde tijd en
het geleverde studiewerk. Om de totaalkost te beheersen, dient het aantal kandidaten die een ontwerp kunnen indienen beperkt te
blijven tot maximaal 5 kandidaten. Dit vergt een maximaal investeringskrediet van
€ 90.750. De aanstelling zal niet meer plaatsvinden in 2019 en schuift door naar het meerjarenplan 2020-2025.

De volledige gunningsprocedure wordt juridisch begeleid en ondersteund. De kost voor deze expertise wordt geraamd op € 10.000
en wordt doorgeschoven naar 2020.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 2.500,00 0,00

Vergoeding ontwerpen voor realisatie van een sporthal Uitgaven 0,00 2.500,00 0,00
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Vergoeding ontwerpen voor realisatie van een sporthal Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-110: Bevorderen van gemeenschapsvorming en ontmoeting

We erkennen het belang van een sterk sociaal weefsel en verenigingsleven en willen de buurten en verenigingen alle
kansen geven om zich te ontplooien en zo bij te dragen tot gemeenschapsvorming en ontmoeting.
Zie omgevingsanalyse punt 1.4., 2.1,  2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. en 2.4.5.

Actie: ACT-78: Inrichten van een uitleendienst

We ondersteunen verenigingen logistiek door het uitlenen van materialen. De uitleendienst wordt in de eerste plaats
complementair aan de provinciale uitleendienst uitgebouwd. Onder andere voor de effectieve organisatie van de uitleendienst
voorzien we een uitbreiding van het gemeentelijk magazijn. Deze is opgenomen in actie 222 'Renovatie en uitbreiding magazijn'.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Inrichten van een uitleendienst Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-86: Zoeken naar speelruimte

Op vraag van jeugdwerkinitiatieven zoeken we naar vrije speelruimte in de buurt van hun jeugdlokaal.
We opteren ervoor ons niet enkel vast te pinnen op gemeentelijke gronden. Het gebruik van terreinen van privépersonen wordt
geregeld in een gebruikersovereenkomst. Eventueel gekoppeld aan een vergoeding.

Buiten het gebruik van de terreinen door jeugdwerkinitiatieven kan bekeken worden of de terreinen bijkomend toegankelijk
kunnen gemaakt worden voor kinderen en jongeren uit de buurt. Zo creëren we een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de buurt.

Evaluatie:

Samenhangend met de voorbereidende gesprekken rond de herinrichting van de recreatieve site in de Sportdreef zijn gesprekken
lopende met en blijvend aandacht voor de noden van de scoutsbeweging te Asper ter hoogte van het terrein aan de Vlienderweg.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Zoeken naar speelruimte Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-87: Buitenspelen in eigen buurt promoten

De bevolking wordt uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheid een speelstraat in te richten.

Evaluatie:
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Het inrichten van speelstraten gebeurt minimaal. Jaarlijks worden er slechts 1 à 2 aanvragen ingediend en goedgekeurd.

Actie: ACT-88: Ondersteunen bij het inrichten van evenementen.

We ondersteunen verenigingen en in het bijzonder jeugdwerkinitiatieven en jongeren bij het organiseren van evenementen.
Hierbij bieden we hen de nodige informatie en wetgevingen ter zake aan op 1 centrale plaats (website, folder, ...).

Evaluatie:

De jeugddienst blijft jeugdverenigingen ondersteunen bij het organiseren van hun activiteiten zodat zij op de hoogte zijn van de te
ondernemen acties. Ondertussen zijn de meeste organisatoren op de hoogte van de nodige stappen die ze dienen te ondernemen.
Op de gemeentelijke website zal blijvend oog zijn om de nodige info duidelijk aan te bieden.

Beleidsdoelstelling: BD-14: Organiseren van lokaal en vooruitstrevend onderwijs en het aanbieden van
kinderopvang.
We bouwen het gemeentelijk onderwijs kwalitatief uit. We investeren in ICT en opleiding. Het gemeentelijk onderwijsteam moet
een trekkersrol vervullen bij de integratie van nieuwe technologieën.
We ondersteunen het flankerend onderwijsbeleid met concrete initiatieven die in samenwerking met de betrokken actoren worden
opgezet.
We werken een visie uit voor opvang tijdens vakantieperiodes en studiedagen.
Zie omgevingsanalyse punt 1.1., 2.1., 2.2.1. en 2.4.6.

Actieplan: AP-55: Organiseren van een lokaal onderwijsaanbod

We streven naar een lokaal onderwijsaanbod in elke deelgemeente. De vestiging van Vurste staat onder druk en wordt
van nabij opgevolgd.
We hebben aandacht voor de specifieke huisvestings- en/of accommodatievraagstukken van elke vestiging, zodat elk
kind onderwijs kan genieten in een stimulerende omgeving.
Zie omgevingsanalyse punt 2.4.6. en 3.3.1.4.5.

Actie: ACT-57: Uitbreiden vestigingen Baaigem en Asper: erelonen ontwerp

We dienden een subsidie-aanvraag in bij AGION voor de vernieuwing van de schoolgebouwen vestiging Baaigem, meer bepaald de
gebouwen die uitgeven op de Hundelgemsesteenweg.
Gelet op de wachtperiode van 6 tot 7 jaar zal de realisatie niet voor deze legislatuur zijn. Op het moment dat AGION echter groen
licht geeft om een dossier in te dienen moet er al een ontwerp van de beoogde nieuwbouw meegestuurd worden.

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

Uitbreiden vestigingen Baaigem en Asper: erelonen ontwerp Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-68: Uitbreiden vestiging Asper: aankoop en inrichten grond en woning

Met het oog op de uitbreiding van de speelplaats werden er tijdens de vorige legislatuur al stappen ondernomen om een aanpalend
perceel aan te kopen. Inmiddels is de grond verworven (2014) en werd het terrein ingericht als speelplaats (2015). In 2016 was er
enkel nog een klein investeringskrediet nodig voor het afwerken van elektriciteitswerken.
In 2018 werd de akte verleden voor de aankoop van de woning naast de school in Veldstraat 16 te Asper. Er werden elektriciteits-
en schilderwerken uitgevoerd zodat deze woning als schoolomgeving gebruikt kan worden.

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

Uitbreiden vestiging Asper: aankoop en inrichten grond en
woning

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-224: Uitrusten speelplaatsen

Er werd een leerkrachtenwerkgroep opgericht die, o.a. aan de hand van inspectierapporten, een vernieuwingsplan uitwerkt van de
speelplaatsen in de gemeentelijke schoolgebouwen. In overleg met de gemeentelijke diensten wordt ervoor geopteerd om de
vernieuwingsinvesteringen op een duurzame manier uit te voeren.

In 2016 werd de speelplaats te Vurste gerenoveerd. In 2017 volgden deze van Baaigem en Gavere. In Gavere werden daarbij
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eveneens speeltuigen aangekocht.

In 2018 werd krediet uitgetrokken voor een kunstgrasterrein en het plaatsen van een tuinhuis in Baaigem, maar dit werd niet
gerealiseerd.

Ook in 2019 vonden geen werken plaats.

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

Uitrusten speelplaatsen Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-59: Organiseren van vooruitstrevend onderwijs

Zie omgevingsanalyse punt 2.4.6.

Actie: ACT-69: Introduceren van digitale schoolborden

We willen elke schoolvestiging uitrusten met digitale schoolborden en daarmee de ICT-pioniers in elke vestiging ondersteunen. Om
niet langer jaarlijks enkele borden te moeten aankopen, voorzien we de resterende investering in 1 beweging. Zo beperken we het
risico op een teveel aan verschillende technologieën.

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

Introduceren van digitale schoolborden Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-79: Uitbouwen kinderopvang in vakantieperiodes

Er is nood aan voldoende betaalbare kinderopvang. We willen hierbij focussen op de vakantieperiodes en de
pedagogische studiedagen.
In de eerste plaats worden de bestaande initiatieven beter in kaart gebracht en bekend gemaakt.
Zie omgevingsanalyse punt 1.1., 2.1.2. en 2.2.1.

Actie: ACT-90: Evalueren huidige werking buitenschoolse kinderopvang

Op pedagogische studiedagen en lokale verlofdagen kunnen de scholen opvang aanvragen voor hun kinderen.
En dit voor alle onderwijsnetten. In de praktijk maken enkel de gemeentelijke basisscholen hier gebruik van.
We evalueren de bestaande werking en bekijken hoe het beter/anders kan.

Evaluatie:

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd op lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen. Naast de
gemeentelijke basisscholen waren er ook 2 aanvragen vanuit het vrij onderwijs. Het aantal deelnemende kinderen blijft stabiel. Het
aanstellen van vrijwilligers verloopt soms moeizaam.

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

Evalueren huidige werking buitenschoolse kinderopvang Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD-15: Sociaal zwakkeren ondersteunen en goed en betaalbaar wonen mogelijk
maken.
De gemeente en het OCMW bepalen samen het lokaal sociaal beleid. Het OCMW is de motor voor de uitvoering van dit lokaal
sociaal beleid. Elk van beide besturen ontwikkelt binnen de gezamenlijk vastgelegde krijtlijnen complementaire initiatieven. De
gemeente focust op:
-personen met een beperking en kansengroepen,
-sociale woningbouw,
-gezondheid,
-Noord-Zuid.
Zie omgevingsanalyse punt 1.4.13, 2.2.2. en 2.5.1.

Actieplan: AP-56: Behalen van het sociaal objectief inzake sociale woningbouw
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De Vlaamse overheid legt de gemeente Gavere een ambitieus bindend sociaal objectief op, vnl. m.b.t. huurwoningen.
Tegen 2020 moeten er in Gavere 80 en tegen 2025 95 extra sociale huurwoningen gerealiseerd worden.

Zie omgevingsanalyse punt 2.5.1.

Actie: ACT-58: Opmaken RUP & onteigeningsplan woonuitbreidingsgebied ifv sociale woningbouw

Een belangrijk instrument om het sociaal objectief te halen is de mogelijkheid om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden in
functie van sociale woningbouw. We streven ernaar dat het aansnijden gebeurt met een ruimtelijk aanvaardbare mix van
woningtypes.
Voor het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied is het verplicht om via een ruimtelijk uitvoeringsplan een totaalvisie voor het
gebied uit te werken en er eventueel een onteigeningsplan aan te koppelen.
In 2019 werd geen plan opgemaakt.

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

Opmaken RUP & onteigeningsplan woonuitbreidingsgebied
ifv sociale woningbouw

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-232: Verwerving binnengebied van OCMW Gavere

Dit slaat op de gronden van het OCMW tussen de Onderstraat, de Markt en de Molenstraat. De gemeente heeft deze gronden
aangekocht in 2018 met het oog op toekomstige ontwikkelingen van dit gebied.

Zie ook actie 3.1.2 uit het meerjarenplan 2014-2021 van het OCMW.

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

Verwerving binnengebied van OCMW Gavere Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP-62: Werken aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie

In overleg met lokale partners, verenigingen en met de steun van het Lokaal Gezondsheidsoverleg zetten we
sensibiliseringscampagnes rond gezondheid op.

Actie: ACT-113: Organiseren van initatieven rond sport en gezondheid

We organiseren laagdrempelige activiteiten om door middel van sport de gezondheid van personeelsleden en inwoners te
bevorderen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 503,00 535,00 535,00

Organiseren van initatieven rond sport en gezondheid Uitgaven 503,00 535,00 535,00

Actie: ACT-124: Ontplooien  van acties die aansluiten bij de zes Vlaamse doelstellingen

We organiseren preventieve of voorlichtingscampagnes betreffende:
- alcohol, tabak en drugs,
- gezonde voeding- en bewegingspatronen,
- zelfdoding,
- borstkankeropsporing,
- ongeval en val,
- vaccineringsacties.

Actieplan: AP-89: Bevorderen toegankelijkheid voor personen met een beperking en kansengroepen

We kiezen voor een integrale benadering van personen met een beperking en kansengroepen. We bekijken - dwars
door de beleidsdomeinen - of de integratie van en de toegankelijkheid voor personen met een beperking en
kansengroepen gegarandeerd is.
Zie omgevingsanalyse punt 2.2.2.

Actie: ACT-117: Organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een beperking met plaatselijke instellingen
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We organiseren zelf of in samenwerking met derden sportactiviteiten voor mensen met een beperking. Dit in samenwerking met de
plaatselijke instellingen binnen de gemeente.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 94,69 2.000,00 2.000,00

Organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een
beperking met plaatselijke instellingen

Uitgaven 94,69 2.000,00 2.000,00

Actie: ACT-119: Ondersteunen van instellingen of organisatie voor mensen met een beperking.

We ondersteunen instellingen of organisaties voor mensen met een beperking door het uitwerken van sportactiviteiten op maat.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ondersteunen van instellingen of organisatie voor mensen
met een beperking.

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-132: Inrichten van gemeenschapsbevorderende projecten voor bijzondere (kansarme) groepen

We richten jaarlijks een aantal gemeenschapsvormende activiteiten in zoals de Boerderijstraat, Gavere Zomert, ... die
laagdrempelig zijn voor bijzondere (kansen)groepen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 34.772,89 35.028,54 29.710,00

Ontvangsten 28.248,78 28.248,78 23.400,00
Inrichten van gemeenschapsbevorderende projecten voor
bijzondere (kansarme) groepen

Uitgaven 34.772,89 35.028,54 29.710,00
Ontvangsten 28.248,78 28.248,78 23.400,00

Actie: ACT-177: Voorzien van een bibliotheekaanbod voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare kansengroepen

We voorzien in de bibliotheek  een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare
kansengroepen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 403,01 403,01 400,00

Voorzien van een bibliotheekaanbod voor mensen met
beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare kansengroepen

Uitgaven 403,01 403,01 400,00

Actie: ACT-178: Voorzien van een bibliotheekaanbod voor kinderen en jongeren met leesmoeilijkheden

We voorzien in de bibliotheek een aangepaste dienstverlening voor kinderen en jongeren die moeilijkheden ondervinden met
lezen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 350,91 396,99 400,00

Voorzien van een bibliotheekaanbod voor kinderen en
jongeren met leesmoeilijkheden

Uitgaven 350,91 396,99 400,00

Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Voorzien van een bibliotheekaanbod voor kinderen en
jongeren met leesmoeilijkheden

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD-16: Ouderen een zelfstandig kwaliteitsvol leven bieden, geïntegreerd in de
gemeenschap.
We willen ouderen een zelfstandig kwaliteitsvol leven bieden, goed geïntegreerd in onze gemeenschap.
Zie omgevingsanalyse punt 1.4.6. en 2.2.3.

Actieplan: AP-90: Bevorderen fitheid en mobiliteit van ouderen
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We bevorderen (in samenwerking met het OCMW) in de strijd tegen vereenzaming individuele en collectieve
vervoersvormen voor ouderen om hun mobiliteit te vergroten. We nemen initiatieven om de algemene fitheid van de
ouderen te bevorderen.

Actie: ACT-95: Uitwerken van een beweegprogramma voor rusthuisbewoners.

We werken binnen het rusthuis in Gavere een sportparcours uit in samenwerking met de kinesisten.

Evaluatie:

In 2019 werden 10 minigolfterrreintjes ter beschikking gesteld om de bewoners zoveel mogelijk in beweging te houden. Daarnaast
was er de organisatie van een sportdag voor de bewoners en de huur van 2 elektrische duofietsen gedurende 1 week.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 250,00 850,00 850,00

Uitwerken van een beweegprogramma voor
rusthuisbewoners.

Uitgaven 250,00 850,00 850,00

Actie: ACT-112: Organiseren van sportactiviteiten voor ouderen

We organiseren sportactiviteiten voor ouderen.
Mogelijkheden zijn onder andere:
- aansluiten bij activiteiten van Bloso rond sportelen,
- organiseren van lessenreeksen,
- organiseren van een sportdag voor senioren,
- organisatie van fitheidstesten.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 207,92 550,00 450,00

Organiseren van sportactiviteiten voor ouderen Uitgaven 207,92 550,00 450,00

Actieplan: AP-91: Initiatieven nemen om het welzijnsaanbod kenbaar te maken bij ouderen

We ondersteunen en dragen bij aan campagnes die de steeds groter wordende groep ouderen een antwoord bieden
op uiteenlopende welzijnsvragen.
We informeren ouderen op een geïntegreerde wijze waarbij we het aanbod van diverse lokale aanbieders bundelen.

Actie: ACT-145: Informatiedoorstroming met welzijns- en zorginformatie voor ouderen

Het opmaken van informatiebrochures en het verhogen van de informatiedoorstroming van de bestaande dienstverlening naar
senioren (bv info-avond, …).

Evaluatie:

Eind 2019 werd opnieuw een seniorenkalender verdeeld met allerhande nuttige informatie voor senioren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.832,90 2.000,00 2.000,00

Informatiedoorstroming met welzijns- en zorginformatie voor
ouderen

Uitgaven 1.832,90 2.000,00 2.000,00

Actieplan: AP-92: Ondersteunen rol van de gemeentelijke adviesraad voor ouderen

We schakelen de gemeentelijke adviesraad voor ouderen in als bevoorrechte partner bij de ontwikkeling van het
ouderenbeleid en bij de organisatie van activiteiten voor ouderen.

Actie: ACT-147: Organiseren activiteiten voor ouderen

We ondersteunen en stimuleren de gemeentelijke adviesraad voor ouderen om in samenwerking met organisaties, instellingen,
verenigingen complementaire activiteiten te ontwikkelen die de deelname van ouderen aan het gemeenschapsleven bevorderen,
de participatie van ouderen aan het beleid stimuleren en de ouderen informeren.
De gemeentelijke adviesraad voor ouderen voorzag in een defibrillator voor het trefpunt Eiland. De betrokkenen kregen een
opleiding om het toestel veilig en doeltreffend te kunnen gebruiken.
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Eind 2016 werd het project 'Thuis in Gavere' gestart. Via dit project wil de gemeente samen met het OCMW kwetsbare ouderen
ondersteunen zodat ze actief kunnen blijven participeren aan het maatschappelijk leven en zodat zij langer, kwaliteitsvoller in hun
eigen woning kunnen blijven wonen. Met de techniek van service design (samen met de doelgroep) detecteren we de noden om
vervolgens tot gebruikersgerichte oplossingen te komen. We stimuleren het opzetten van vrijwilligerswerk door en voor ouderen,
als informele aanvulling op het formele dienstenaanbod van de gemeente en het OCMW.

Evaluatie:

Voor de projectbegeleiding van 'Thuis in Gavere' werd een totale vergoeding van € 3.100 betaald aan Stichting Lodewijk De Raet.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 3.100,00 3.100,00 3.000,00

Organiseren activiteiten voor ouderen Uitgaven 3.100,00 3.100,00 3.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-17: Het bevorderen van een groene en leefbare omgeving.
We bieden onze inwoners een gezonde, kwaliteitsvolle leefomgeving aan door zoveel als mogelijk het groene karakter van onze
plattelandsgemeente te bestendigen.
We zorgen voor een efficiënt afvalbeheer.
Indien budgettair verantwoord dient de best beschikbare milieutechnologie weerhouden te worden bij investeringen.
Zie omgevingsanalyse punt 1.1., 1.4.8., 1.4.9., 1.4.13. en 2.6.

Actieplan: AP-51: Duurzaam beheren

We kiezen voor een duurzame wijze van investeren en toetsen onze beslissingen op hun duurzaamheid.

Actie: ACT-32: Pesticidenvrij beheren van het (openbaar) domein van de gemeente

Overeenkomstig het pesticidenreductiedecreet is er vanaf 1 januari 2015 een nulgebruik van pesticiden op het openbaar domein.
Het onkruidbeheer op (half)verhardingen wordt op "mechanische" wijze uitgevoerd, welke een aanzienlijke financiële impact
betekent.
Ook het pesticidenvrij beheer van de begraafplaatsen wordt gefaseerd ingevoerd in de periode 2015-2017. In 2017-2018 investeren
we daarbij in de omvorming van de begraafplaatsen te Gavere en Asper zodat deze toekomstgericht vlotter op een pesticidenvrije
manier beheerd kunnen worden.
Voor de volledige omvorming van de begraafplaats te Gavere wordt in 2019 een extra krediet voorzien van € 15.000.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 59.580,59 90.000,00 90.000,00

Pesticidenvrij beheren van het (openbaar) domein van de
gemeente

Uitgaven 59.580,59 90.000,00 90.000,00

Investeringen Uitgaven 12.523,50 12.523,50 15.000,00
Pesticidenvrij beheren van het (openbaar) domein van de
gemeente

Uitgaven 12.523,50 12.523,50 15.000,00

Actieplan: AP-82: Afvalstromen efficiënt beheren

Het behalen van de afvalnormen vereist een efficiënt beheer van de afvalstromen met in het bijzonder een strenge
selectie op het recyclagepark.

Actie: ACT-164: Vervangen containers voor het recyclagepark

Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die IVM afsloot met de afvalverwerkende bedrijven worden voortaan de containers
door deze bedrijven op het recyclagepark geplaatst. Het contract voorziet immers in een verwerkingskost van het afval én een
huurkost van de nodige containers. Bijgevolg dient de gemeente niet langer zelf te investeren in de vervanging van de
afvalcontainers.

Aansluitend werden de oude afvalcontainers begin 2016 verkocht.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Vervangen containers voor het recyclagepark Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-202: Uitwerken zwerfvuilactie in samenwerking met scholen, verenigingen en andere organisaties

De zwerfvuilacties op het grondgebied Gavere omhelzen enerzijds een continue opruimactie in samenwerking met het ortho-
agogisch centrum Broeder Ebergiste en anderzijds occasionele zwerfvuilacties. Twee maal per week (uitgezonderd in de
schoolvakanties) trekt een team van het ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste op pad om landelijke en toeristische plekjes van
zwerfvuil te ontdoen. Anderzijds werd vanaf 2016 periodiek een 'opruimactie' opgestart in samenwerking met scholen,
verenigingen en/of andere organisaties. Deze actie is niet gesubsidieerd en eerder als sensibilisatie-actie bedoeld.
In het weekend van 23 en 24 maart 2019 vond de Grote Gaverse Lenteschoonmaak plaats in aansluiting bij de campagne
"Mooimakers" van de Vlaamse overheid.

Evaluatie:

Naast de langlopende zwerfvuilactie met Orthoagogisch centrum Broeder Ebergiste vond er op 23-24 maart een grootschalige
Gaverse lenteschoonmaak plaats waarbij het grootste deel van de straten werd opgeruimd. Het opruimweekend werd afgesloten
met een dankfeest voor de helpende handen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.710,75 2.801,50 0,00

Uitwerken zwerfvuilactie in samenwerking met scholen,
verenigingen en andere organisaties

Uitgaven 2.710,75 2.801,50 0,00

Actieplan: AP-120: Energie- en klimaatmaatregelen

De gemeente liet het verbruik van zijn voornaamste gebouwen analyseren door Eandis. Deze analyse mondt uit in een
energiezorgplan waaruit duurzame (investerings)acties kunnen worden ondernomen om de gebouwen energiezuiniger
te exploiteren.

Het energiezorgplan is gebaseerd op een gebouwenscope van de 8 grootste gemeentelijke gebouwen (namelijk de 4
basisscholen, het administratief centrum, het ontmoetingscentrum Racing en 't Eiland en de bibliotheek) en geeft een
indicatie van de verbruiken en trends. Aan de hand van deze info werken we een actieplan uit met als doel de CO2-
uitstoot van deze gemeentelijke gebouwen met 30% te verminderen en de gebouwen tegelijkertijd rendabeler te
beheren.

Actie: ACT-226: Aanpassen openbare verlichting over het grondgebied (invoeren van gedimde zones)

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

Aanpassen openbare verlichting over het grondgebied
(invoeren van gedimde zones)

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-229: Implementatie energiezorgplan: installatie PV-panelen GBS Gavere

In 2018 werden 74 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de gemeentelijke basisschool te Gavere. De terugverdientijd van
deze investering bedraagt 9 jaar. De realisatie was voordeliger dan geraamd.

Evaluatie:

Voor de zonnepanelen die in 2018 geplaatst werden, factureerde Fluvius in de loop van 2019 nog de installatiekost van de HV-
meter om de decentrale productie van deze panelen te monitoren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 3.669,20 3.669,20 0,00

Implementatie energiezorgplan: installatie PV-panelen GBS
Gavere

Uitgaven 3.669,20 3.669,20 0,00

Actie: ACT-233: Implementatie energiezorgplan: isoleren dak GBS Baaigem

In 2018 schreef de gemeente zich in voor het energieproject van de Vlaamse overheid ‘www.stroomversneller.be’ met het project
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van het vernieuwen en isoleren van het dak van het schoolgebouw van GBS Baaigem. Deze actie in het kader van het
energiezorgplan wordt geraamd op € 175.000. Voor dit project ontvangt de gemeente een geraamde subsidie van de Vlaamse
overheid van € 12.500 vermits minstens 1% van onze inwoners hebben gestemd op dit project.
Dit project wordt uitgevoerd in 2020. De kredieten schuiven door naar 2020.

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

Ontvangsten 0,00 0,00 12.500,00
Implementatie energiezorgplan: isoleren dak GBS Baaigem Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 12.500,00
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2.2 Schema J1 – de doelstellingenrekening 

De doelstellingenrekening vat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven samen van de verschillende 
prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Dit schema 
stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan en het B1-schema uit het budget.  
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2.3 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 resultaat toont het toestandsevenwicht (nettowerkkapitaal), en, 

2. de autofinancieringsmarge: dit resultaat schetst het structureel evenwicht (in welke mate de 
gemeente in staat is om op lange termijn via haar gewone opbrengsten voldoende middelen te 
genereren om de financiële gevolgen van haar 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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3.1 Schema J2 - exploitatierekening 

De exploitatierekening toont per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven wat betreft de 
dagdagelijkse werking (ofwel ‘de exploitatie’) van de gemeente in 2019: 
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3.2 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: 
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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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3.3 Schema J5 - liquiditeitenrekening 

De liquiditeitenrekening schetst op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van 2019. 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. 

Er wordt een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom toont het initiële budget, 
de middelste kolom het ‘eindbudget’ (meer bepaald de tweede budgetwijziging van 18 november 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 € 2.312.806,77 
meer werd ontvangen dan uitgegeven. 

Bij het saldo 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 de gemeente vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor 
toekomstige uitgaven voor exploitatie, investeringen of andere. Eind 2019 werd geen krediet meer 
gereserveerd in bestemde gelden, vermits deze bestemde gelden niet als dusdanig hernomen worden in 
BBC2020. Ter voorbereiding naar de omschakeling naar BBC2020 werden de bestemde gelden per 31 
december 2018 dus in het resultaat op kasbasis 2019 opgenomen: 

 

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII en is dus gelijk aan de 
middelen die overblijven na de bestemde gelden. 

 

  

I - Exploitatie 4.348.343,11

II - Investeringen -716.198,09

III - Andere -1.319.338,25

IV - Saldo 2.312.806,77

V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar 4.583.264,33

VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat 6.896.071,10

VII - Bestemde gelden 0,00

VIII - Resultaat op kasbasis 6.896.071,10
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3.3.1 De liquiditeitenrekening ontleed - algemeen 

Voorafgaand aan de bespreking van de cijfers per beleidsdomein (zie punt 3.3.2) 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 over de loop van 2019 heen per inwoner € 179,22 meer werd 
ontvangen dan uitgegeven.  

Wanneer we enkel kijken naar de exploitatie dan werd € 336,95 meer ontvangen in vergelijking tot de 
uitgaven.  

Op het investeringsbudget werd daarentegen € 55,50 meer geïnvesteerd per inwoner dan gerealiseerd uit 
investeringsontvangsten zoals bepaalde investeringstoelagen, verkopen van patrimonium, …  

Op het liquiditeitenbudget (‘Andere’) werd dan weer € 102,23 per inwoner meer gespendeerd dan 
ontvangen. Deze meeruitgave is te wijten aan de schuldaflossing (zie verder op blz. 45). 

In de volgende bladzijden overlopen we de drie categorieën (exploitatie – investeringen – andere) van 
deze uitgaven en ontvangsten. Aansluitend duiden we in punt 3.3.2 de voornaamste bestedingen per 
beleidsdomein. 

  

OMSCHRIJVING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

I - Exploitatie 12.711.370,12 17.059.713,23 4.348.343,11

II - Investeringen 2.100.936,72 1.384.738,63 -716.198,09

III - Andere 1.406.428,30 87.090,05 -1.319.338,25

TOTAAL 16.218.735,14 18.531.541,91 2.312.806,77

OMSCHRIJVING UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO

I - Exploitatie 985,00 1.321,95 336,95

II - Investeringen 162,80 107,30 -55,50

III - Andere 108,98 6,75 -102,23

TOTAAL 1.256,78 1.436,00 179,22
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1 - Exploitatie 

Onderstaande tabel verdeelt de exploitatieuitgaven en -ontvangsten per beleidsdomein: 

 

Grafisch ziet de verdeling van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten over de verschillende 
beleidsdomeinen er als volgt uit: 

 

00 - Algemene financiering 250.860,94 00 - Algemene financiering 12.650.228,30

01 - Interne organisatie 3.531.311,65 01 - Interne organisatie 67.259,11

02 - Burger en welzijn 980.452,39 02 - Burger en welzijn 66.445,89

03 - Economie en werk 18.790,38 03 - Economie en werk 28.218,94

04 - Leefmilieu 1.560.941,21 04 - Leefmilieu 363.781,79

05 - Persoonlijke ontplooiing 4.495.720,38 05 - Persoonlijke ontplooiing 3.147.266,31

06 - Veiligheid 1.044.694,64 06 - Veiligheid 9.850,39

07 - Wonen en infrastructuur 828.598,53 07 - Wonen en infrastructuur 726.662,50

TOTAAL 12.711.370,12 TOTAAL 17.059.713,23

UITGAVEN ONTVANGSTEN

EXPLOITATIE
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Voorgaande grafieken tonen aan dat 35% van de exploitatieuitgaven zich situeren in het beleidsdomein 
“Persoonlijke ontplooiing”. De exploitatieontvangsten bevinden zich dan weer voor 74% in het 
beleidsdomein “Algemene financiering”. Dit laatste is voornamelijk te verklaren door de fiscale ontvangsten 
die gebudgetteerd en geboekt worden op dit beleidsdomein. 
 

2 - Investeringen 

Voor de investeringsuitgaven en –ontvangsten geeft de verdeling over de verschillende beleidsdomeinen 
volgend beeld: 

 

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

01 - Interne organisatie 78.507,54 01 - Interne organisatie 0,00

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

03 - Economie en werk 0,00 03 - Economie en werk 0,00

04 - Leefmilieu 855.358,00 04 - Leefmilieu 0,00

05 - Persoonlijke ontplooiing 113.181,29 05 - Persoonlijke ontplooiing 4.062,50

06 - Veiligheid 48.221,46 06 - Veiligheid 0,00

07 - Wonen en infrastructuur 1.005.668,43 07 - Wonen en infrastructuur 1.380.676,13

TOTAAL 2.100.936,72 TOTAAL 1.384.738,63

UITGAVEN ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN
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Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van de verdeling van de investeringsuitgaven en      
-ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen: 

 

 

Bij de investeringen is het beleidsdomein Wonen en infrastructuur verantwoordelijk voor het grootste deel 
van de ontvangsten en uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 48% zich in het beleidsdomein 
Wonen en infrastructuur. Voor de investeringsontvangsten is dit zelfs net geen 100%.  
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3 - Andere 

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

 

Bovenstaande tabel toont aan dat de liquiditeitsuitgaven zich uitsluitend bevinden in het beleidsdomein 
“Algemene financiering”. Deze uitgaven betreffen integraal de kapitaalaflossingen van de leningen.  

Aan ontvangstenzijde zien we enkele liquiditeitsontvangsten: 

 bij het beleidsdomein “Burger en welzijn”: de aflossing 2019 van de toegestane lening aan de 
projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde, 

 bij het beleidsdomein “Leefmilieu”: de verdisconteerde jaarschijf van de eenmalige vergoeding voor 
de inbreng van de zuiveringsinfrastructuur, 

 bij het beleidsdomein “Persoonlijke ontplooiing”: de aflossing 2019 van de toegestane lening aan 
GTC, en, 

 bij het beleidsdomein “Wonen en infrastructuur”: de aflossing 2019 van de toegestane lening aan 
IMWV. 

 
In de volgende bladzijden overlopen we per beleidsdomein de voornaamste bestedingen en ontvangsten op 
vlak van exploitatie en investeringen.  

00 - Algemene financiering 1.406.428,30 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 2.113,33

03 - Economie en werk 0,00 03 - Economie en werk 0,00

04 - Leefmilieu 0,00 04 - Leefmilieu 48.846,00

05 - Persoonlijke ontplooiing 0,00 05 - Persoonlijke ontplooiing 18.422,72

06 - Veiligheid 0,00 06 - Veiligheid 0,00

07 - Wonen en infrastructuur 0,00 07 - Wonen en infrastructuur 17.708,00

TOTAAL 1.406.428,30 TOTAAL 87.090,05

UITGAVEN ONTVANGSTEN

ANDERE
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3.3.2 De liquiditeitenrekening ontleed – per beleidsdomein 

A. Beleidsdomein Algemene financiering: 

 

Verduidelijking van de exploitatieuitgaven van beleidsdomein “Algemene financiering”: 

 ‘Goederen en diensten’: de administratiekost FOD Financiën voor de verwerking van de 
aanvullende personenbelasting,  

 ‘Andere operationele uitgaven’: de roerende en onroerende voorheffing, belastingen ten laste van 
de gemeente (concessie aan Waterwegen & Zeewezen), minwaarden op werkingsvorderingen en 
oninbaarstellingen van belastingsontvangsten, en, 

 ‘Financiële uitgaven’: de betaalde intresten op leningen. 

 

Verduidelijking van de exploitatieontvangsten van beleidsdomein “Algemene financiering”: 

 ‘Ontvangsten uit de werking’: de onroerende verhuur van weide- en landbouwgronden, 

 ‘Fiscale ontvangsten en boetes’: alle aanvullende belastingen (aanvullende personenbelasting, 
opcentiemen op de onroerende voorheffing, opdeciem motorrijtuigen, opcentiemen op de Vlaamse 
verkrottingsheffing) en gemeentebelastingen (huisvuilophaling, recyclagepark, economische 
activiteit, leegstand, tweede verblijven, standplaats op markten en kermissen, …), 

 ‘Werkingssubsidies’: het Gemeentefonds, de Eliacompensatie, de vergoeding wegens de derving 
van onroerende voorheffing, de vergoeding wegens de afschaffing van de sectorale subsidies en de 
regularisatiepremie voor het ex-gescopersoneel, 

 ‘Andere operationele ontvangsten’ = het rendement van de zonnepanelen op de basisschool te 
Asper, en, 

 ‘Financiële ontvangsten’ = het dividend 2018 van Figga (gemeentelijke participatie in Puli-T en 
Publigas, Zefier en Creat) en de ontvangen intresten op spaarrekeningen. 

 

Voor dit beleidsdomein werden in 2019 geen investeringsuitgaven of -ontvangsten geregistreerd. 

Goederen en diensten 53.401,32 Ontvangsten uit de werking 1.254,11

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0,00 Fiscale ontvangsten en boetes 9.301.526,50

Toegestane werkingssubsidies 0,00 Werkingssubsidies 3.304.323,55

Andere operationele uitgaven 47.164,00 Andere operationele ontvangsten 4.950,00

Financiële uitgaven 150.295,62 Financiële ontvangsten 38.174,14

TOTAAL 250.860,94 TOTAAL 12.650.228,30

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN
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B. Beleidsdomein Interne organisatie 

 

Het beleidsdomein “Interne organisatie” bundelt de werking van alle ondersteunende diensten 
(administratieve en financiële organisatie, personeelsdienst, technische dienst (met team construct en 
team support), de poetsdienst, ICT, …).  

Dit verklaart alvast de omvangrijke personeelskost in dit beleidsdomein. De voornaamste uitgaven bij de 
‘goederen en diensten’ zijn ICT-contracten, licenties, het elektriciteitsverbruik, de frankeringskosten, het 
onderhoud van gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijk wagenpark, telefonie, frankeringskosten, 
opleidingskosten, de aankoop van onderhoudsproducten, …  
De beperkte ‘andere operationele uitgaven’ betreffen verkeersbelastingen. De geringe ‘financiële uitgaven’ 
zijn tot slot kosten gekoppeld aan het financieel beheer zoals commissiekosten op bankwaarborgen, 
bankkaartvergoedingen, pc-banking abonnementen, … 

Onder de ‘ontvangsten uit de werking’ aan opbrengstenzijde vinden we onder meer de ingehouden 
vergoedingen voor persoonlijk gebruik van werkmiddelen terug, de éénmalige verkoop van rookmelders in 
2019, de verhuur van een gedeelte van het administratief centrum aan vzw Kind en Preventie, de 
invordering van vervolgingskosten en de facturatie van prestaties van de gemeentelijke technische 
diensten ingevolge schadegevallen en dergelijke meer.  

De geregistreerde werkingssubsidie omvat het bedrag dat de gemeente ontving als Vlaamse 
ondersteuningspremie voor bepaalde werklieden. De ‘andere operationele ontvangsten’ omvatten de 
ingehouden werknemersbijdragen op uitgereikte maaltijdcheques, de ingehouden pensioenbijdrage van 
mandatarissen, ontvangen schadevergoedingen en geïnde tussenkomsten bij arbeidsongevallen. 

Onderstaande tabel toont de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein: 

 

De investeringen aan ‘terreinen en gebouwen’ binnen in het beleidsdomein “Interne organisatie” slaan op 
de vernieuwing van de vloerplaat van het gemeentelijk magazijn en de aankoop van een 

Goederen en diensten 810.618,39 Ontvangsten uit de werking 16.395,84

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2.719.908,67 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

Toegestane werkingssubsidies 0,00 Werkingssubsidies 10.586,14

Andere operationele uitgaven 308,00 Andere operationele ontvangsten 40.277,13

Financiële uitgaven 476,59 Financiële ontvangsten 0,00

TOTAAL 3.531.311,65 TOTAAL 67.259,11

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN

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

Materiële vaste activa 78.507,54 Verkoop van materiële vaste activa 0,00

Terreinen en gebouwen 18.916,69 Terreinen en gebouwen 0,00

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

Roerende goederen 59.590,85 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

Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00

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

Toegestane investeringssubsidies 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00

TOTAAL 78.507,54 TOTAAL 0,00

UITGAVEN ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN
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koolwaterstofafscheider (actie 222). Daarnaast werd geinvesteerd in een airco voor de wijkpost van de 
lokale politie en een aanpassing van de verstelbare wanden in vergaderzaal Tumulus van het administratief 
centrum. 

De investeringen met betrekking tot ‘roerende goederen’ betreffen de aankoop van een nieuwe veegborstel 
en een sneeuwschuif die gekoppeld kunnen worden aan de multifunctionele werktuigdrager, de aankoop 
van een warmwaterhogedrukreiniger, 2 schrobzuigmachines, de vernieuwing van de toegangszuil op het 
recyclagepark, de aankoop van nieuwe software (nl. eFacturatie en een softwarepakket ter opvolging van 
de inname van het openbaar domein) en de vernieuwing van bureaumeubilair op het administratief 
centrum en het recyclagepark. 

Er waren geen investeringsontvangsten. 
 
 

C. Beleidsdomein Burger en welzijn 

Onderstaande tabel schetst de exploitatieuitgaven en -ontvangsten van beleidsdomein “Burger en welzijn”: 

 

De werking van de dienst burgerzaken vindt zijn weerslag in dit beleidsdomein. Zowel bij de uitgaven met 
de bezoldigingen van de betrokken afdeling en de benodigde aankopen van diverse documenten (onder 
‘goederen en diensten’) als bij de onvangsten met de geregistreerde ‘ontvangsten uit werking’, 
‘werkingssubsidies’ en ‘andere operationele ontvangsten’.  

Naast de dienst burgerzaken zijn in bovenstaand totaal aan ‘goederen en diensten’ ook werkingskosten 
opgenomen voor het Huis van het Kind, de buitenschoolse kinderopvang, de seniorenwerking en 
gezondheidspromotie en ziektepreventie (zoals bv het lidmaatschap bij LoGo+). 

De voornaamste exploitatieuitgave in dit beleidsdomein is evenwel de gemeentelijke bijdrage 2019 van     
€ 604.138,03 aan het OCMW. Deze uitgave is opgenomen bij de ‘toegestane werkingssubsidies’. Andere 
werkingssubsidies betreffen enkele toelagen aan hulpverlenende organisaties, Tele-Onthaal, het 
zorgnetwerk “Thuis in Gavere”, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen, … U 
vindt het detail van deze toelagen vanaf blz. 95 (zie punt 5.2.9). 

Naast de kasstromen gekoppeld aan de dienst burgerzaken, vinden we ook de facturatie van de 
buitenschoolse kinderopvang (€ 820) bij de ‘ontvangsten uit de werking’. Bij de ‘werkingssubsidies’ zien we 
de ontvangen toelagen voor het Huis van het Kind en de toelage voor de bijwerkingen aan het rijksregister 
in 2018. De ‘andere operationele ontvangsten’ omvatten tot slot de ingehouden werknemersbijdragen op 
uitgereikte maaltijdcheques. 

Voor dit beleidsdomein werden in 2019 geen investeringsuitgaven of -ontvangsten geregistreerd. 

 

  

Goederen en diensten 102.162,12 Ontvangsten uit de werking 59.929,60

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 243.153,15 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

Toegestane werkingssubsidies 633.038,24 Werkingssubsidies 5.600,69

Andere operationele uitgaven 2.098,88 Andere operationele ontvangsten 915,60

Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00

TOTAAL 980.452,39 TOTAAL 66.445,89

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN
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D. Beleidsdomein Economie en werk 

Onderstaande tabel duidt de exploitatieuitgaven en -ontvangsten van beleidsdomein “Economie en werk”: 

 

Als exploitatieuitgaven in dit beleidsdomein zien we bij de ‘toegestane werkingssubsidies’ de betaalde 
gemeentelijke toelagen aan het bedrijvenplatform, het handelscentrum Gavere, het Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen, de betaalde subsidies voor groenbemesting 2019, ... U vindt het 
detail van deze toelagen vanaf blz. 95 (zie punt 5.2.9). 

Aan ontvangstenzijde lezen we bij de ‘ontvangsten uit de werking’ de opbrengsten uit de concessies voor 
de uitbating van café Club en de cafetaria aan de sportzaal in Asper samen met de gefactureerde 
abonnementen op een marktstandplaats en de afrekening van de verbruikte elektriciteit door de 
marktkramers.  

Voor dit beleidsdomein werden in 2019 geen investeringsuitgaven of -ontvangsten geregistreerd. 

 
 

E. Beleidsdomein Leefmilieu 

Deze tabel toont de exploitatieuitgaven en -ontvangsten van het beleidsdomein “Leefmilieu”: 

 

De werking van het gemeentelijk team eco (incl. het recyclagepark) vindt zijn weerslag in dit 
beleidsdomein. Voornamelijk de uitbestede dienstverlening inzake afvalophaling en -verwerking, het 
onderhoud van het groenpatrimonium en het pesticidenvrij beheer van het openbaar domein zorgt voor 
een aanzienlijke kost aan ‘goederen en diensten’.  
Bij de ‘toegestane werkingssubsidies’ vinden we onder meer de jaarlijkse Riofinbijdrage aan Farys van       
€ 151.806. Andere toegestane werkingssubsidies zijn de toelage aan RLVA, Natuurpunt Boven-Schelde, 
Milieufront Omer Wattez, Velt - Scheldevallei, subsidies voor hemelwaterinstallaties aan gezinnen, ...  

De ‘ontvangsten uit de werking’ slaan op de verkoop van restafvalzakken, compostvaten en 
beluchtingsstokken, het ophalen van grof vuil aan huis en de verkoop van oud ijzer. De ‘werkingssubsdies’ 
omvatten de Vlaamse subsidie voor het aanstellen van een erosiecoördinator en de Vlaamse toelage 2018 
voor milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doelgroepwerknemers. De ‘andere operationele ontvangsten’ 
zijn tot slot de ingehouden werknemersbijdragen op uitgereikte maaltijdcheques. 

 

Goederen en diensten 0,00 Ontvangsten uit de werking 28.218,94

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

Toegestane werkingssubsidies 18.790,38 Werkingssubsidies 0,00

Andere operationele uitgaven 0,00 Andere operationele ontvangsten 0,00

Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00

TOTAAL 18.790,38 TOTAAL 28.218,94

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN

Goederen en diensten 867.048,34 Ontvangsten uit de werking 341.146,49

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 534.055,23 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

Toegestane werkingssubsidies 159.837,64 Werkingssubsidies 20.052,00

Andere operationele uitgaven 0,00 Andere operationele ontvangsten 2.583,30

Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00

TOTAAL 1.560.941,21 TOTAAL 363.781,79

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN
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Onderstaande tabel schetst de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: 

 

In 2019 volstortte de gemeente € 6.000 aan bijkomend kapitaal aan IVM ingevolge de zesjaarlijkse 
actualisatie van het eigen vermogen van deze intercommunale conform de gewijzigde inwonersaantallen 
van haar vennoten. 

Als voornaamste investeringsuitgave binnen het beleidsdomein “Leefmilieu” werd de aanzuivering van het 
investeringstekort bij Farys geregistreerd (€ 844.358). Deze omvangrijke kapitaalinjectie laat zich 
grotendeels verklaren door de aanrekening van het saldo aan de onderbouw binnen het project ‘Dwars 
door Gavere’. Naast de aanzuivering van dit investeringstekort verstrekte de gemeente een 
investeringstoelage van € 5.000 aan Natuurpunt voor de verwerving van gronden in natuurgebied 
Brulmeersch te Semmerzake. 

 
 

F. Beleidsdomein Persoonlijke ontplooiing 

Onderstaande tabel toont de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor beleidsdomein “Persoonlijke 
ontplooiing”: 

 

Dit beleidsdomein omvat de werking van het gemeentelijk onderwijs en de afdeling vrijetijdszaken. Ook de 
financiële stromen naar de kerkfabrieken vinden we in dit beleidsdomein.  

Alle aankopen en services in verband met schoolmaterialen en materialen nodig voor de uitrusting van de 
bibliotheek, de organisatie van allerhande sport-, jeugd- en culturele activiteiten staan opgeteld bij 
‘goederen en diensten’.  

De omvangrijke loonkost omvat onder meer de bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van 
de Vlaamse overheid (€ 2.398.406). Deze loonkost wordt boekhoudkundig weerspiegeld bij de 
‘werkingssubsidies’ aan ontvangstenzijde.  

Financiële vaste activa 6.000,00 Verkoop financiële activa 0,00

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

Terreinen en gebouwen 0,00 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

Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00

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

Toegestane investeringssubsidies 849.358,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00

TOTAAL 855.358,00 TOTAAL 0,00

UITGAVEN ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN

Goederen en diensten 1.070.777,05 Ontvangsten uit de werking 315.141,97

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3.228.195,29 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

Toegestane werkingssubsidies 192.452,07 Werkingssubsidies 2.824.551,43

Andere operationele uitgaven 4.295,97 Andere operationele ontvangsten 5.260,69

Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 2.312,22

TOTAAL 4.495.720,38 TOTAAL 3.147.266,31

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN
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Het detail van alle ‘toegestane werkingssubsidies’ vindt u vanaf blz. 95 (zie punt 5.2.9). Het betreft onder 
meer de uitbetaalde toelagen aan sport-, cultuur- en jeugdverenigingen en de werkingstoelagen aan de 
kerkfabrieken. De toelagen aan de gemeentelijke adviesraden staan samen met enkele belastingen 
geregistreerd bij de ‘andere operationele uitgaven’. 

De ‘ontvangsten uit de werking’ geven het totaal aan ontvangen deelnameprijzen van de georganiseerde 
speelpleinwerking en de sportkampen, opbrengsten uit evenementen zoals de Boerderijstraat en Gavere 
Zomert, het gebruik van de sportzalen en de Racing, de vergoedingen voor middagmalen op school, … 

Bij de ontvangen ‘werkingssubsidies’ zien we - naast de geboekte bezoldiging van het onderwijzend 
personeel ten laste van de Vlaamse overheid - de specifieke provinciale toelage voor het interbibliothecair 
leenverkeer (€ 2.219), de terugbetaling van voorgeschoten vervoerskosten aan het onderwijzend 
personeel (€ 2.730,36), de werkingssubsidies voor ICT, nascholing en algemene werking van het 
gemeentelijk basisonderwijs (€ 401.196,07) en de ontvangen premie voor de opmaak van een beheersplan 
voor de kerk van Baaigem (€ 20.000). 

De ‘andere operationele ontvangsten’ slaan op een geringe schadevergoeding en de ingehouden 
werknemersbijdragen op uitgereikte maaltijdcheques.  

Bij de ‘financiële ontvangsten’ zien we tot slot de ontvangen intresten op de toegestane lening aan GTC 
Gavere voor de bouw van hun tennishal in de Sportdreef. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit 
beleidsdomein: 

 

De investeringen aan ‘terreinen en gebouwen’ omvatten de installatie van een HV-meter voor de 
decentrale productie van energie door de zonnepanelen op het dak van de gemeentelijke basisschool in 
Gavere (actie 229), het plaatsen van akoestische plafondpanelen in de basisschool in Gavere, de 
vernieuwing van de toegangspoort en diverse deuren in de accommodatie bij de voetbalterreinen in 
Dikkelvenne en Vurste, de vernieuwing van de tribune in Semmerzake en de erelonen voor uitgevoerde 
prestaties rond een nieuw ontwerp van de schutterskantine in Gavere (actie 199). 

De voornaamste investeringsuitgaven bij de ‘roerende goederen’ zijn de aankoop van een 
multimediaprojector voor zaal Racing (actie 135), de aankoop van rust- en picknickbanken voor de site aan 
de Sportdreef (actie 199), de aankoop van LED-bars die onder meer ingezet kunnen worden op 
gemeentelijke evenementen en de vernieuwing van schoolmeubilair. 

Bij ‘erfgoed’ zien we het betaald saldo van de renovatie van monumenten gekoppeld aan WO I (actie 136). 
Dit project wordt betoelaagd door het provinciebestuur, zoals te lezen aan ontvangstenzijde in de tabel. 

Bij de ‘toegestane investeringssubsidies’ lezen we tot slot het totaal aan effectief uitbetaalde 
investeringstoelagen aan de kerkfabrieken in 2019.  

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

Materiële vaste activa 79.004,41 Verkoop van materiële vaste activa 0,00

Terreinen en gebouwen 46.769,88 Terreinen en gebouwen 0,00

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

Roerende goederen 27.795,04 Roerende goederen 0,00

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

Erfgoed 4.439,49 Erfgoed 0,00

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

Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00

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

Toegestane investeringssubsidies 34.176,88 Investeringssubsidies en -schenkingen 4.062,50

TOTAAL 113.181,29 TOTAAL 4.062,50

UITGAVEN ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN
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G. Beleidsdomein Veiligheid 

Onderstaande tabel projecteert de exploitatieuitgaven en -ontvangsten van beleidsdomein “Veiligheid”: 

 

Dit beleidsdomein omvat de financiële stromen naar hulpverleningszone Centrum en politiezone Schelde-
Leie. Ook de gemeentelijke ondersteuning van andere hulp- en veiligheidsdiensten (zoals bv. BIN, de 
abonnementskost voor het oproepnummer van de huisarts van wacht, Medov, RATO vzw, noodplanning, de 
provinciale ondersteuning van de GAS-dossiers, …) vinden we hier terug.  

De ‘toegestane werkingssubsidies’ laten zich als volgt detailleren: 
 dotatie 2019 politiezone Schelde-Leie:  € 827.585,97 
 dotatie 2019 hulpverleningszone Centrum:  € 204.185,20 

Bij de ‘ontvangsten uit de werking’ zien we de terugvordering aan de politiezone van vooraf betaalde 
frankeringskosten voor de wijkpost in Gavere en de geïnde retributie op de afgifte van wapenvergunningen 
in 2018. De ‘fiscale ontvangsten en boetes’ vermelden het totaal aan opgelegde GAS-boetes (inclusief de 
GAS-verkeerboetes).  

 

Onderstaande tabel schetst de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: 

 

Volgende investeringsbijdragen zijn betaald in 2019: 
 aan HVZ Centrum: € 31.896,56 als gemeentelijk aandeel in de investeringen van de 

hulpverleningszone uit boekjaar 2018, en, 
 aan PZ Schelde-Leie: € 16.324,90 als gemeentelijk aandeel in de investeringen van de politiezone 

uit boekjaar 2018.  

Goederen en diensten 12.923,47 Ontvangsten uit de werking 314,39

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0,00 Fiscale ontvangsten en boetes 9.536,00

Toegestane werkingssubsidies 1.031.771,17 Werkingssubsidies 0,00

Andere operationele uitgaven 0,00 Andere operationele ontvangsten 0,00

Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00

TOTAAL 1.044.694,64 TOTAAL 9.850,39

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN

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

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

Terreinen en gebouwen 0,00 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

Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00

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

Toegestane investeringssubsidies 48.221,46 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00

TOTAAL 48.221,46 TOTAAL 0,00

UITGAVEN ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN
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H. Beleidsdomein Wonen en infrastructuur 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor beleidsdomein 
“Wonen en infrastructuur”: 

 

Dit laatste beleidsdomein bundelt de financiële stromen gekoppeld aan de gemeentewegen, ruimtelijke 
ordening, woonbeleid, nutsvoorzieningen en begraafplaatsen. 

Naast de materialen die nodig zijn voor de uitrusting van de wegen en begraafplaatsen vinden we bij 
‘goederen en diensten’ ook het elektriciteitsverbruik van de gemeentelijke openbare verlichting en het 
bijhorend onderhoud.  

De ‘toegestane werkingssubsidie’ bestaat uit de toelage aan Veneco voor hun bijstand aan de jaarlijkse 
actualisatie van het leegstandsregister. De ‘andere operationele uitgaven’ betreffen de samenwerkings-
overeenkomst met de gemeente Merelbeke rond woningonderzoeken.   

Aan ontvangstenzijde vallen vooral de ‘financiële ontvangsten’ op. Deze bundelen de ontvangen dividenden 
vanwege Gaselwest (€ 485.223,60), Farys (€ 103.945,98) en de sociale huisvestingsmaatschappijen        
(€ 42,16). 

De ‘ontvangsten uit de werkingen’ vermelden het totaal aan verkopen van graf- en urnenkelders, de 
vergoeding voor prestaties van de afdeling grondgebiedszaken (hoofdzakelijk de vergoeding voor 
stedebouwkundige inlichtingen), de gefactureerde concessies op begraafplaatsen en de retributie op 
werken aan het openbaar domein door nutsmaatschappijen.  

Het Nationaal Instituut voor Oorlogsmonumenten betaalde een kleine toelage voor het onderhoud van de 
militaire begraafplaats (€ 16,38) en het Vlaamse Gewest gaf een toelage voor de digitalisering van de 
omgevingsvergunningen (€ 4.500). De ‘andere operationele ontvangsten’ hebben betrekking op 
gevorderde schadevergoedingen aan weginfrastructuur en de inhouding van werknemersbijdragen op 
maaltijdcheques. 

  

Goederen en diensten 505.855,11 Ontvangsten uit de werking 130.423,55

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 314.198,20 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

Toegestane werkingssubsidies 7.127,14 Werkingssubsidies 4.516,38

Andere operationele uitgaven 1.418,08 Andere operationele ontvangsten 2.510,83

Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 589.211,74

TOTAAL 828.598,53 TOTAAL 726.662,50

EXPLOITATIE

ONTVANGSTENUITGAVEN
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit 
beleidsdomein: 

 

De investering in ‘financiële vaste activa’ omvat (de boekhoudkundige volstorting van) 29.510 toegekende 
Aov-aandelen bij Gaselwest, goed voor een totale waarde van € 737.750. Deze toekenning van Aov-
aandelen kadert in de service “licht-als-een-dienst” vanwege Fluvius waarbij de gemeente Gavere haar 
patrionium aan openbare verlichting aan Gaselwest overdraagt met als doel deze te verledden tegen 2030.  
Verdere informatie hieromtrent verneemt u ook in de brief van Gaselwest op blz. 189). 

De investeringen in ‘terreinen en gebouwen’ omhelst het aanbrengen van mozaïekverharding op de 
begraafplaats te Gavere (actie 32). 

Er werd in totaal voor € 255.394,93 geïnvesteerd in de heraanleg en het structureel onderhoud van de 
gemeentewegen. Het detail van deze projecten is uitgewerkt in de doelstellingenrealisatie (zie hoger vanaf 
blz. 29). 

Aan ontvangstenzijde zien we de verkoop van de F1-aandelen ingevolge de statutenwijziging van TMVW op 
19 december 2019. Dit resulteerde voor de gemeente Gavere in een terugbetaling aan volstort kapitaal 
van € 56,25 aan F1-aandelen. 

Verder vinden we bij ‘wegen en overige infrastructuur’ de overgenomen waarde aan gemeentelijk 
patrionium van openbare verlichting door Gaselwest. Goed voor een totaal van € 983.699,53. 

Bij de ‘investeringssubsidies en -schenkingen’ lezen we het ontvangen saldo van de toelage voor de aanleg 
van fietssuggestiestroken in het project ‘Dwars door Gavere’ (actie 29: € 85.015,50) en het ontvangen 
saldo van de toelage voor de (her)aanleg van fietspaden (actie 49: € 311.904,85). 
  

Financiële vaste activa 737.750,00 Verkoop financiële activa 56,25

Materiële vaste activa 267.918,43 Verkoop van materiële vaste activa 983.699,53

Terreinen en gebouwen 12.523,50 Terreinen en gebouwen 0,00

Wegen en overige infrastructuur 255.394,93 Wegen en overige infrastructuur 983.699,53

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

Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00

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

Toegestane investeringssubsidies 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 396.920,35

TOTAAL 1.005.668,43 TOTAAL 1.380.676,13

UITGAVEN ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN
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4.1    Schema J6 – Balans 

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het gemeentebestuur op het einde van het financieel 
boekjaar 2019 en vergelijkt dit met het boekjaar voordien (2018). 

Dit vermogen is opgebouwd uit activa en passiva. De activa zijn de middelen waarover de gemeente 
beschikt. De passiva zijn de financieringsbronnen waarmee de gemeente haar activa financiert. 
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4.1.1   Toelichting bij de balans 

Deze toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel verduidelijkt de balansstructuur 
aan de hand van enkele grafieken en tabellen. Vervolgens bespreken we meer in detail de verschillende 
balansrubrieken. 

4.1.2  Balansstructuur 

De verhouding tussen vlottende en vaste activa geeft een eerste indicatie van de activastructuur: 

 

 

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

 er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel 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: dat zijn de huidige verplichtingen van de gemeente die aangegaan zijn om economische 
voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het 
verleden en waarvan verwacht wordt dat ze resulteren in een uitgaande geldstroom, en, 

2. nettoactief: 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 8.912.751

Vaste activa 52.717.845

TOTALE PASSIVA WAARDE

Schulden 12.157.708

Nettoactief 49.472.888
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Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur splitsen we de hoofdrubrieken verder uit. Aan 
actiefzijde betreft dit de vlottende en de vaste activa: 

 

Verdeling van de vlottende activa 

 

 

 

 

Verdeling van de vaste activa 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA WAARDE

Liquide middelen en geldbeleggingen 7.187.431

Vorderingen op korte termijn 1.619.119

Overlopende rekeningen van het actief 18.788

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 87.412

VASTE ACTIVA WAARDE

Vorderingen op lange termijn 679.416

Financiële vaste activa 14.964.049

Materiële vaste activa 37.024.317

Immateriële vaste activa 50.064
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Aan passiefzijde betreft dit de schulden en het netto-actief: 

 

Verdeling van de schulden 

 

 

 

 

 

Verdeling van het netto-actief 

 

 
 

SCHULDEN WAARDE

Schulden op korte termijn 3.659.687

Schulden op lange termijn 8.498.021

NETTOACTIEF WAARDE

Overig nettoactief 29.143.523

Herwaarderingsreserves 3.593.735

Overgedragen overschot - overgedragen tekort 10.924.815

Investeringssubsidies en -schenkingen 5.810.817
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4.1.3  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, uit 
termijndeposito’s en de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.  

Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht: 

 

Vergeleken met het jaar voordien zijn de liquide middelen toegenomen. De spreiding werd behouden over 
dezelfde grootbanken. U vindt de details per financiële rekening vanaf blz. 117 (zie punt 5.3.6). 

 

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 en vorderingen uit niet-
ruiltransacties. 

Vorderingen uit ruiltransacties ontstaan door ruiltransacties waarbij het gemeentebestuur een 
gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan uit 
transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. 

2019 2018

I. Vlottende activa 8.912.751,02 6.603.045,98

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 7.187.431,21 6.093.226,28

B. Vorderingen op korte termijn 1.619.118,91 407.535,22

1. Vorderingen uit ruiltransacties 1.133.231,33 168.049,37

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 485.887,58 239.485,85

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief 18.788,45 17.307,76

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 87.412,45 84.976,72

Omschrijving 2019 2018

Belfius 4.801.424,96 4.043.142,92

BNP Paribas Fortis 1.821.515,95 1.588.670,58

ING 375.102,47 398.128,51

KBC 173.943,71 58.811,20

Bank van de Post 11.926,51 2.262,48

Kas 3.517,61 2.210,59

Totaal 7.187.431,21 6.093.226,28
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Onderstaande tabel toont de samenstelling van de vorderingen op korte termijn: 

 

Vergeleken met 2018 zien we een sterke toename van het totaal aan openstaande vorderingen. De 
vorderingen uit fiscale opbrengsten zijn daarbij voor het derde jaar op rij niet langer het omvangrijkst. Dit 
heeft te maken met de overschakeling naar een voorschottensysteem met betrekking tot de aanvullende 
personenbelasting (APB). Dit voorschottensysteem werd door de FOD Financiën opgestart in september 
2018 en zorgt voor een meer gelijke spreiding van de ontvangsten uit de APB. 

De sterke toename bij de werkingsvorderingen laat zich hoofdzakelijk verklaren door de éénmalige 
overdracht van de gemeentelijke openbare verlichting aan Gaselwest. Hiertoe werd per 31 december 2019 
een vordering geboekt van € 983.699,53 welke pas in februari werd aangezuiverd door de gedeeltelijke 
uitbetaling (25%) door Gaselwest. 

 

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

Voorraden komen tot stand wanneer een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor 
verkoop bestemde goederen, ..., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht is.  

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 € 18.788,45. Deze slaan op gefactureerde kosten in boekjaar 2019 
met betrekking tot 2020. Het betreffen in concreto facturen voor onderhoud en herstel van gebouwen, 
abonnementen, telefonie, informatica en de leasing van de copiers. 

 

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. 

Het saldo van € 87.412,45 heeft betrekking op de aflossingen 2020 van de toegestane leningen aan de 
gemeentelijke tennisclub Gavere (€ 18.745,12), wijkwerkorganisatie Leie-Schelde (€ 2.113,33) en aan 
Farys (€ 66.554). Het feit dat de tennisclub jaarlijks steeds iets meer kapitaal aflost en iets minder intrest, 
zorgt voor een kleine verhoging van de vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen. 

OMSCHRIJVING 2019 2018

Vorderingen uit ruiltransacties 1.133.231,33 168.049,37

Werkingsvorderingen 1.133.231,33 168.049,37

Vorderingen uit niet-ruiltransacties 485.887,58 239.485,85

Vorderingen uit fiscale opbrengsten 233.045,62 111.671,62

Vorderingen uit subsidies 252.841,96 124.643,38

Diverse vorderingen 0,00 3.170,85

TOTAAL 1.619.118,91 407.535,22
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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. Het saldo van deze rubriek 
voor boekjaar 2019 bedraagt € 679.415,73. Dit saldo heeft betrekking op een toegestane lening aan de 
gemeentelijke tennisclub Gavere voor de bouw van de tennishal in de Sportdreef (€ 78.319,39), aan Farys 
voor de vergoeding van de ingebrachte rechten op de zuiveringsinfrastructuur (€ 598.983) en aan Wijk-
Werken Leie en Schelde (€ 2.113,34). Vermits deze lange termijn vorderingen jaarlijks afgekort worden, 
daalt logischerwijs hun totaal openstaand saldo. 

 

B. Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die het gemeentebestuur 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 dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van 
deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in 
deze entiteiten. 

2019 2018

II. Vaste activa 52.717.845,40 54.041.335,55

A. Vorderingen op lange termijn 679.415,73 768.941,51

1. Vorderingen uit ruiltransacties 679.415,73 768.941,51

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa 14.964.048,75 14.180.932,02

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 14.931.056,10 14.147.939,37

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiële vaste activa 32.992,65 32.992,65

C. Materiële vaste activa 37.024.316,64 39.020.405,63

1. Gemeenschapsgoederen 36.055.903,35 38.031.409,25

a. Terreinen en gebouw en 17.405.428,06 17.777.934,59

b. Wegen en overige infrastructuur 17.642.881,74 19.104.144,91

c. Installaties, machines en uitrusting 278.813,06 300.960,24

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 606.063,96 730.092,47

e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed 122.716,53 118.277,04

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 120.878,36 130.628,91

a. Terreinen en gebouw en 120.878,36 130.628,91

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa 847.534,93 858.367,47

a. Terreinen en gebouw en 847.534,93 858.367,47

b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa 50.064,28 71.056,39
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Voor de gemeente Gavere bestaat deze rubriek uit deelnemingen in intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en andere financiële vaste activa.  

De deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten zijn in 2019 
toegenomen met € 783.116,73. Deze toename is te verklaren door een aankoop van Gaselwest Aov 
(openbare verlichting) aandelen voor € 737.750, de herwaardering van de aandelen Gaselwest Apt (Publi-
T) voor € 5.141,88, Gaselwest Apg (Publigas) voor € 768,12 , Gaselwest Ae (Elektriciteit) voor                     
€ 28.180,27, Gaselwest Ag (Gas) voor € 7.683,63, Gaselwest Aov (openbare verlichting) – € 2.338,91, de 
aanpassing van het kapitaal I.V.M. A-aandelen voor € 6.000, de verkoop van F1-aandelen voor - € 56,25 
en de correctie van het afrondingsverschil tussen IMWV A- en B- en TMVW D-aandelen voor - € 12,01.  

De andere financiële vaste activa zijn in 2019 stabiel gebleven. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die het bestuur aanhoudt: 

 

De confirmatiebrieven van de gemeentelijke participaties zijn in bijlage toegevoegd (zie punt 5.3.7). 

 

 

Omschrijving 2019 2018

Gaselwest - Elektriciteit A-aandelen 7.658.804,79 7.630.624,52

TMVW Z aandelen 3.450.000,00 3.450.000,00

TMVW D-aandelen 856.125,00 0,00

Gaselwest Aov (openbare verlichting) 735.411,09 0,00

Gaselwest Ag - Gas A-aandelen 638.943,03 631.259,40

IVM C-Aandelen 572.375,00 572.375,00

Gaselwest - Apt (Publi-T) 425.353,17 420.211,29

IVM A-aadelen 319.225,00 313.225,00

VENECO 149.437,18 149.437,18

Zefier - H' aandelen 40.874,88 40.874,88

TMVW T aandelen 28.100,00 3.100,00

cvba EthiasCo 25.808,70 25.808,70

Intercom. Vereniging Crematoriumbeheer 24.789,35 24.789,35

Gaselwest - Apg (Publigas) 15.067,49 14.299,37

Zefier - A' aandelen 9.325,11 9.325,11

Waarborg (Telefooninstallatie gemeentehuis + tennis) 6.130,00 6.130,00

TMVW ov F2-aandelen 5.300,00 5.300,00

Zefier - E' aandelen 1.375,01 1.375,01

SM Volkshaard 625,00 625,00

TMVW aandelen 500,00 500,00

Klein landeigendom Het Volk 268,75 268,75

Sociale Huisvesting Vlaamse Ardennen 160,20 160,20

Gaselwest - aandeel warmte (Aw) 25,00 25,00

Gaselwest - Ate (Telenet) 25,00 25,00

IMVW B-aandelen 0,00 456.262,92

IMVW A-aandelen 0,00 399.874,09

TMVW TK aandelen 0,00 25.000,00

TMVW F1 aandelen 0,00 56,25

Totaal 14.964.048,75 14.180.932,02
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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 gemeentebestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee de doelstellingen van het 
bestuur te realiseren.  

De materiële vaste activa zijn ingedeeld in drie grote categorieën: 
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 die minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die aan deze 
dienstverlening gekoppeld zijn. Te denken valt hierbij aan het patrimonium dat ingezet wordt voor de 
gemeentelijke administratieve dienstverlening, het magazijn, het toeristisch onthaal De Poort, de 
bibliotheek, de gemeentelijke schoolgebouwen, ….  

Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke 
dienstverlening te vervullen, maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze wel 
voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen om de 
dienstverlening te realiseren. Voor de gemeente betreft dit café Club, het gemeentelijk 
ontmoetingscentrum Racing en bepaalde terreinen voor sportaccomodatie. 

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 de gemeente betreft dit de gebouwen en gronden van de pastorieën, de voormalige conciergewoning 
naast de brandweerkazerne, het (in 2019 verkocht) trefpunt Den Hul en een deel van de grond die in 2014 
aangekocht werd naast de basisschool in Asper. 

Als immateriële vaste activa zijn de kosten van onderzoek en ontwikkeling opgenomen, de concessies, 
octrooien, licenties, vooruitbetalingen op immateriële vaste activa, en plannen en studies ter voorbereiding 
van nieuwe projecten die geen element zijn van een materieel vast activum. Concrete voorbeelden zijn de 
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, de studie rond de handelskernversterking, het mobiliteitsplan, 
het register van onbebouwde percelen, …. 

De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor de 
gemeente Gavere ziet er als volgt uit: 

 

De desinvesteringen van 2019 slaan op de overname van het gemeentelijk patrimonium aan openbare 
verlichting door Gaselwest. 

De afschrijvingen t.b.v. € 1.601.826,89 vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief te 
herwaarderen op de balans als gevolg van hun economische of technische ontwaarding. De 
afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels (zie punt 5.3.3 
vanaf blz. 109).  

Omschrijving 2019 2018

Aanschaffingswaarde 64.811.208,26 61.073.145,08

Afschrijvingen -25.719.746,24 -24.154.646,46

Investeringen boekjaar 425.430,38 3.738.063,18

Desinvesteringen boekjaar -840.684,59

Afschrijvingen boekjaar -1.601.826,89 -1.565.099,78

Totaal 37.074.380,92 39.091.462,02
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Passiva 

I. Schulden 

 

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 voornaamste wijziging ten aanzien van 2018 betreft de gedaalde uitstaande schuld tegenover 
leveranciers. Deze halveerde, wat integraal toe te wijzen is aan de uitvoering van de lopende 
investeringsdossiers.  

Daarnaast werd het (onlogisch) saldo aan RSZ opnieuw positief in 2019 vermits de gemeente niet langer 
meer vorderingen dan schulden heeft aan RSZ, wat uitzonderlijk wel het geval was eind 2018 (zie 
jaarrekening 2018, blz. 69).  

2019 2018

I. Schulden 12.157.707,98 14.010.460,70

A. Schulden op korte termijn 3.659.686,99 3.638.392,84

1. Schulden uit ruiltransacties 1.484.415,31 1.966.916,57

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 346.600,00 314.000,00

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 1.137.815,31 1.652.916,57

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 772.663,71 264.580,60

3. Overlopende rekeningen van het passief 1.561,10 467,37

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.401.046,87 1.406.428,30

B. Schulden op lange termijn 8.498.020,99 10.372.067,86

1. Schulden uit ruiltransacties 8.498.020,99 10.372.067,86

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.557.000,00 2.030.000,00

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1.557.000,00 2.030.000,00

2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden 6.941.020,99 8.342.067,86

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

OMSCHRIJVING 2019 2018

Schulden uit ruiltransacties 1.484.415,31 1.966.916,57

Leveranciers 432.048,57 883.850,30

Te ontvangen facturen 136.689,53 243.129,52

Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest 404.538,71 400.112,90

Ingehouden voorheffing 119.359,40 119.528,57

Rijksdienst voor Sociale zekerheid 18.968,33 -12.120,02

Bezoldigingen 19.314,52 8.602,07

Andere sociale schulden 6.896,25 9.813,23

Voorzieningen voor risico's en kosten 346.600,00 314.000,00

TOTAAL 1.484.415,31 1.966.916,57
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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: 

 

De te betalen BTW op balansdatum is afhankelijk van het investeringsritme van het bestuur met de 
daaraan gekoppelde investeringsfacturen met verlegging van heffing. De neerwaartse trend zoals reeds 
gezien bij de gedaalde uitstaande schulden aan leveranciers wordt daarmee bevestigd. 

De uitzonderlijk hoge ‘andere diverse schulden’ slaan andermaal op de overname van de gemeentelijke 
openbare verlichting door Gaselwest. In ruil voor het patrimonium kreeg de gemeente Gavere Aov-
aandelen (75%) toegekend. De boekhoudkundige volstorting van € 737.750 werd per 31 december 2019 
aangerekend, maar pas aangezuiverd in februari 2020.  

 

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). 

Het saldo van deze rubriek bedraagt € 1.561,10 in 2019. Dit saldo slaat op de afrekening van ingezameld 
afval door IVM en een informaticakost. Beide hebben betrekking op 2019, maar werden pas in 2020 
gefactureerd. 

 

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar (2019) 
afgelost worden. Dit bedrag van € 1.401.046,87 staat verder gedetailleerd in de controletabellen van de 
schuld (zie punt 5.3.8 vanaf blz. 141). 

 

 

B. Schulden op lange termijn 

1. Schulden uit ruiltransacties 

De schulden uit ruiltransacties op lange termijn omvatten de voorzieningen voor toekomstige 
pensioenlasten voor mandatarissen (€ 1.557.000). 

Daarnaast staat ook de resterende financiële schuld op lange termijn per 31 december 2019 weergegeven. 
Deze bedraagt € 6.941.020,99 (tegenover € 8.342.067,86 eind 2018 en € 6.798.496,16 eind 2017).  

Samen bedraagt de lange termijn schuld uit ruiltransacties € 8.498.020,99.  

OMSCHRIJVING 2019 2018

Schulden uit niet-ruiltransacties 772.663,71 264.580,60

Te betalen BTW 7.445,63 36.161,80

Andere te betalen belastingen en taksen 24.080,07 1.217,65

Ontvangen vooruitbetalingen 0,00 222.664,29

Andere diverse schulden 741.138,01 4.536,86

TOTAAL 772.663,71 264.580,60
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II. Nettoactief 

 

Het nettoactief is in vergelijking met 2018 gestegen met € 2.838.967,61 tot € 49.472.888,44. 

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:  

 

Het voornaamste onderdeel van het nettoactief in 2019 wordt gevormd door het ‘overig nettoacief’. 

Het overig nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van 
de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de balans die ervoor 
zorgt dat de actief- en passiefzijde in evenwicht zijn. 

Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief € 29.143.522,76. Dit saldo is 
enerzijds ontstaan bij de conversie van de eindbalans van boekjaar 2012 naar de beginbalans van boekjaar 
2013 en anderzijds door de uitboeking van het patrimonium met betrekking tot de brandweer in 2015. 

De herwaarderingsreserves bedragen € 3.593.734,62 en komen tot stand als gevolg van de herwaardering 
van het (financieel) vast actief. 

Het ‘overgedragen overschot – overgedragen tekort’ vermeldt het cumulatief overschot of tekort sinds de 
start van BBC. Eind 2018 bedroeg dit overschot € 8.154.622,28. Het resultaat van het boekjaar 2019 
bedraagt € 2.770.192,23. Gecumuleerd met het overschot van 2018 bedraagt het overgedragen overschot 
per 31 december 2019 € 10.924.814,51. 

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

 

 

  

2019 2018

II. Nettoactief 49.472.888,44 46.633.920,83

OMSCHRIJVING 2019 2018

Nettoactief 49.472.888,44 46.633.920,83

Overig nettoactief 29.143.522,76 29.143.522,76

Herwaarderingsreserves 3.593.734,62 3.551.960,72

Overgedragen overschot - overgedragen tekort 10.924.814,51 8.154.622,28

Investeringssubsidies en -schenkingen 5.810.816,55 5.783.815,07

TOTAAL 49.472.888,44 46.633.920,83

Omschrijving 2019 2018

Aanschaffingswaarde 9.721.982,27 9.529.798,52

Geboekte verrekeningen -3.938.167,20 -3.829.919,73

Investeringssubsidies boekjaar 396.034,44 407.875,41

Verrekeningen boekjaar -369.032,96 -323.939,13

Netto-boekwaarde 5.810.816,55 5.783.815,07
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4.2 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 info. Deze staat toont immers hoe het resultaat van 2019 tot stand is 
gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van het gemeentebestuur zijn toe- of afgenomen. 
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4.2.1 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 via enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten. In het 
tweede deel lichten we de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toe. 

 

4.2.2  Staat van opbrengsten en kosten – structuur 

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

 

 

 

 

  

SAMENSTELLING RESULTAAT 2019 2018 <>%

Operationele kosten 13.723.976,75 14.138.351,97 -2,93%

Financiële kosten 150.772,21 197.217,36 -23,55%

Uitzonderlijke kosten 1.081.324,79 1.766.132,18 -38,77%

Kosten 14.956.073,75 16.101.701,51 -7,11%

Operationele opbrengsten 16.430.015,13 15.392.642,81 6,74%

Financiële opbrengsten 1.003.679,47 973.293,74 3,12%

Uitzonderlijke opbrengsten 292.571,38 0,00

Opbrengsten 17.726.265,98 16.365.936,55 8,31%

RESULTAAT 2.770.192,23 264.235,04
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Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer: 

 

Samenstelling van de operationele kosten 2019: 
 

 

 

 

 

Samenstelling van de operationele opbrengsten 2019: 

 

 

  

OPERATIONELE KOSTEN WAARDE

Goederen en diensten 3.423.840

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 7.039.511

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 1.163.766

Toegestane werkingssubsidies 2.041.576

Andere operationele kosten 55.285

OPERATIONELE OPBRENGSTEN WAARDE

Opbrengsten uit de werking 892.825

Fiscale opbrengsten en boetes 9.311.063

Werkingssubsidies 6.169.630

Andere operationele opbrengsten 56.498
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4.2.3  Detailbespreking van de rubrieken 

I. Kosten 

 

A. Operationele kosten 

1. Goederen en diensten 

De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit: 

 

De uitgaven aan goederen en diensten stijgen 5% ten aanzien van het jaar voordien.  

De voornaamste toenames zitten bij vergoedingen voor outsourcing aan intercommunales (afvalverwerking 
via IVM en extern poetsonderhoud via Farys) en informatica (stijgende kost van licenties in combinatie met 
nieuwe pakketten zoals eNotulen, eFacturatie en software voor de inname van het openbaar domein). 

  

2019 2018

I. Kosten 14.956.073,75 16.101.701,51

A. Operationele kosten 13.723.976,75 14.138.351,97

1. Goederen en diensten 3.423.839,63 3.249.319,33

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 7.039.510,54 6.962.751,84

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 1.163.765,80 1.657.099,78

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies 2.041.575,85 2.223.243,54

6. Andere operationele kosten 55.284,93 45.937,48

B. Financiële kosten 150.772,21 197.217,36

C. Uitzonderlijke kosten 1.081.324,79 1.766.132,18

1. M inwaarden bij de realisatie van vaste activa 149.568,45

2. Toegestane investeringssubsidies 931.756,34 1.766.132,18

Omschrijving 2019 2018

Vergoedingen voor uitbestede diensten aan intercommunales 633.059,00 498.692,80

Vergoeding voor uitbestede diensten aan derden 594.625,00 600.604,50

Nutsvoorziening 474.990,05 490.172,37

Materiaal en gereedschap 293.283,04 267.249,74

Onderhoud en herstellingen 217.887,84 212.146,16

Informaticamateriaal 207.613,00 157.776,02

Diverse technische administratiekosten 179.027,51 242.423,73

Erelonen en vergoedingen 164.290,13 133.744,04

Aankoop collecties 141.154,37 107.708,74

Diverse aankopen 133.458,78 135.020,60

Huur 97.710,38 95.205,86

Vergoeding voor bereide maaltijden 86.751,09 88.552,33

Verzekering 66.938,13 61.742,65

Aankoop van administratieve stukken voor verkoop 56.711,80 75.780,80

Brandstof 38.209,13 41.921,49

Telefonie 38.130,38 40.577,50

Totaal 3.423.839,63 3.249.319,33

% - evolutie 5,37%
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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: 

 

De totale personeelskosten stijgen slechts met 1%. Naast de toeslag wegens anciënniteit was er dan ook 
geen loonindexering in 2019. De spilindex werd pas opnieuw overschreden in februari 2020 na de eerdere 
overschrijding van eind augustus 2018. 

De bezoldigingen voor het politiek personeel dalen ten aanzien van 2018 omdat er overeenkomstig de 
bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur sinds 2019 één schepen minder in het college zetelt. 
Anderzijds stijgen wel de pensioenlasten voor de (ex-)mandatarissen.  

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. 

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. 

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 2.631.248,18 2.515.316,45

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.398.406,00 2.374.659,10

Bezoldigingen vast benoemd personeel 1.348.090,03 1.347.773,73

Bezoldigingen politiek personeel 278.884,25 332.841,07

Andere personeelskosten 198.939,04 182.638,64

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 146.496,52 121.639,60

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 86.467,29 131.021,66

Sociale maribel -49.020,77 -43.138,41

Totaal 7.039.510,54 6.962.751,84

% - evolutie 1,10%

Omschrijving 2019 2018

Afschrijvingen op vaste activa 1.601.826,89 1.565.099,78

Voorzieningen voor vakantiegeld 12.000,00 0,00

Waardeverminderingen op vaste activa 2.338,91 0,00

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen -452.400,00 92.000,00

Totaal 1.163.765,80 1.657.099,78

% - evolutie -29,77%
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Voornamelijk de voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (zijnde de verschuldigde 
responsabiliseringsbijdrage) zorgen voor een minderuitgave op deze kostensoort ten aanzien van 2018. 

De lange termijn pensioenvoorziening kon naar beneden worden bijgesteld door het wegvallen van één 
schepenmandaat, een correctie in de simuleringsformule en enkele overleden ex-mandatarissen en/of hun 
weduwe die recht hadden op een uitkering van een politiek pensioen lastens de gemeente Gavere. 

 

5. Toegestane werkingssubsidies 

Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente werden toegestaan aan andere entiteiten ter 
financiering van de werking. Ten aanzien van 2018 is er een daling van 8%. 

Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies: 

 

De voornaamste oorzaak van de daling in de toegestane werkingssubsidies is te verklaren door de 
verminderde toelage aan politiezone Schelde-Leie. De 4 gemeenten die samen de politiezone vormen, 
ontvingen in 2019 een eerste ristorno van de opgebouwde financiële reserves binnen de politiezone. Deze 
compensatie werd via begrotingswijziging verrekend met de verschuldigde werkingsbijdrage 2019. 

De financiering van het tekort van het OCMW – vermeld onder de noemer ‘sociale bijstand’ – was terug 
iets lager in 2019. Daarnaast steeg de werkingsbijdrage aan hulpverleningszone Centrum (zie onder 
‘Brandweer’) vermits er vanaf 2019 geen financiële compensaties meer volgen voor de roerende goederen 
die de gemeente in 2015 ingebracht heeft. De laatste compensatie waar de gemeente Gavere recht op 
had, werd verrekend met de werkingsbijdrage 2018. Dit verklaart het verschil op deze post tussen beide 
boekjaren. 

De andere toegestane werkingssubsidies bleven in lijn met 2018. 

 

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: 

 

Omschrijving 2019 2018

Politiediensten 827.585,97 1.138.148,97

Sociale bijstand 604.138,03 618.096,21

Brandweer 204.185,20 68.143,13

Beheer van regen- en afvalwater 151.806,00 151.806,00

Erediensten 108.364,37 107.665,26

Andere 145.496,28 139.383,97

Totaal 2.041.575,85 2.223.243,54

% - evolutie -8,11%

Omschrijving 2019 2018

Belastingen (o.a. roerende voorheffing) 36.579,15 30.374,73

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 12.321,81 9.001,24

Diverse werkingskosten 6.383,97 6.561,51

Totaal 55.284,93 45.937,48

% - evolutie 20,35%
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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 hiervan: 

– liquide middelen en geldbeleggingen, 
– andere vorderingen dan werkingsvorderingen, en, 

 andere financiële kosten (commissiekosten, …). 

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt: 

 

De intresten op de uitstaande leningen zijn opnieuw gedaald ten aanzien van 2018 dankzij actief 
schuldbeheer. Tegelijk werd er in 2019 ook geen nieuwe lening opgenomen door het gemeentebestuur. 

 

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: er werd in 
de loop van 2019 een minderwaarde geregistreerd van € 149.568,45. Deze minderwaarde is 
gekoppeld aan de uitboeking van het gemeentelijk patrimonium aan openbare verlichting per 31 
december 2019, en, 

 de toegestane investeringssubsidies vanwege de gemeente aan andere entiteiten ter financiering 
van de investeringen. Het saldo van € 931.756,34 heeft betrekking op: 

– Farys: € 844.358 als investeringsbijdrage 2019 in het kader van het AquaRio project, 
– politiezone Schelde-Leie: € 16.324,90 als gemeentelijke investeringsdotatie over boekjaar 

2018,  
– kerkfabriek Sint-Amandus (€ 29.988,64), Kerkfabriek Sint-Martinus te Asper (€ 4.571,99) 

en kerkfabriek Sint-Pietersbanden (- € 383,75) als gemeentelijke investeringsdotaties 
2019,  

– hulpverleningszone Centrum: € 31.896,56 als investeringsdotatie over boekjaar 2018, en, 
– Natuurpunt (€ 5.000) voor de verwerving van gronden in natuurgebied Brulmeersch te 

Semmerzake. 
 
 
 
  

Omschrijving 2019 2018

Kosten van schulden 150.295,62 179.746,76

Diverse financiële kosten 476,59 17.470,60

Totaal 150.772,21 197.217,36

% - evolutie -23,55%
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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 gemeentebestuur realiseert 
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:  

 

De opbrengsten uit de werking zijn met 6% gedaald ten aanzien van 2018. Deze daling laat zich verklaren 
doordat minder restafvalzakken verkocht werden (sedert de bredere inzameling via de PMD-zakken) en er 
minder administratieve stukken zoals E-ID’s, rijbewijzen, reispassen, … “verkocht” werden door de dienst 
burgerzaken in 2019.  

2019 2018

II. Opbrengsten 17.726.265,98 16.365.936,55

A. Operationele opbrengsten 16.430.015,13 15.392.642,81
1. Opbrengsten uit de werking 892.824,89 953.677,57

2. Fiscale opbrengsten en boetes 9.311.062,50 8.270.862,06

3. Werkingssubsidies 6.169.630,19 6.069.039,88

a. Algemene werkingssubsidies 3.088.339,53 3.039.225,98

b. Specifieke werkingssubsidies 3.081.290,66 3.029.813,90

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten 56.497,55 99.063,30

B. Financiële opbrengsten 1.003.679,47 973.293,74

C. Uitzonderlijke opbrengsten 292.571,38#REF! #REF! #REF!

Omschrijving 2019 2018

Verkopen van goederen 392.852,38 417.830,86

Vergoeding van dienstprestaties 230.086,71 240.734,41

Tussenkomsten en terugvorderingen 117.098,19 145.094,91

Vergoeding voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 50.511,17 50.339,17

Begraving, bijzetting, verstrooiing, openen van grafkelders 39.375,20 35.836,70

Onroerende verhuur 37.787,48 38.179,31

Opbrengsten uit concessies 19.703,20 19.990,92

Roerende verhuur 3.825,79 3.849,29

Terugvordering van vervolgings- en procedurekosten 1.584,77 1.822,00

Totaal 892.824,89 953.677,57

% - evolutie -6,38%



77 

 

2. Fiscale opbrengsten en boetes 

De samenstelling van deze rubriek is als volgt: 

 

De fiscale opbrengsten nemen met ruim 12% toe ten opzichte van 2018. De reden hiervan is de positieve 
afrekening van fiscaal jaar 2018 wat betreft de onroerende voorheffing en – voornamelijk – de versnelde 
inkohiering van de aanvullende personenbelasting door de FOD Financien. Deze meeropbrengst eind 2019 
zal zich in 2020 vertalen in een minderopbrengst aan aanvullende personenbelasting dan gebudgetteerd. 

Ter info: de ‘andere aanvullende belastingen’ betreffen de geïnde doorstortingen van opcentiemen op de 
Vlaamse heffing ter bestrijding van verwaarlozing en verkrotting van gebouwen en/of woningen. De 
‘boetes’ zijn de opgelegde gemeentelijke administratieve sancties (inclusief verkeersovertredingen). 

 

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: 

 
De werkingssubsidies zijn ruim 1% gestegen ten aanzien van 2018. Deze stijging ligt aan de indexering 
van het Gemeentefonds en de toegenomen specifieke werkingssubsidies (waaronder de Vlaamse 
ondersteuningspremie die pas in 2019 voor het eerst geïnd werd). 

Omschrijving 2019 2018

Aanvullende belasting op de personenbelasting 5.340.132,44 4.409.608,27

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 3.139.190,97 3.039.295,84

Bedrijfsbelastingen 290.462,56 282.012,02

Belastingen inzake openbare hygiëne 220.691,00 220.392,64

Aanvullende belasting op motorrijtuigen 210.939,53 212.278,79

Belastingen op het patrimonium 58.000,00 46.000,00

Belastingen op prestaties 30.320,50 30.372,50

Boetes 9.536,00 6.372,00

Belastingen op het gebruik van het openbaar domein 6.839,50 8.089,00

Andere aanvullende belastingen 4.950,00 16.441,00

Totaal 9.311.062,50 8.270.862,06

% - evolutie 12,58%

Omschrijving 2019 2018

Bijdrage hogere overheid voor bezoldiging onderwijzend personeel 2.398.406,00 2.374.659,10

Gemeentefonds 2.216.985,64 2.168.715,08

Regularisatiepremie gesco-personeel 630.822,29 630.822,30

Bijdrage hogere overheid voor werkingskosten 401.441,74 392.879,73

Allerlei specifieke werkingssubsidies 281.442,92 262.275,07

Overige algemene werkingssubsidies 198.478,60 198.478,60

Vergoeding wegens de derving van onroerende voorheffing 42.053,00 41.210,00

Totaal 6.169.630,19 6.069.039,88

% - evolutie 1,66%
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5. Andere operationele opbrengsten 

Deze operationele opbrengsten vallen niet onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en 
boetes of de werkingssubsidies en zijn bovendien geen financiële of uitzonderlijke opbrengst. 

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: 

 

De andere operationele opbrengsten dalen met 43% ten opzichte van 2018. Hoofdzakelijk de 
gerecupereerde schadevergoedingen vallen terug op een normaal niveau na de éénmalig sterke stijging in 
2018 (zie jaarrekening 2018 blz. 81). 

 

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, en, 
 de andere financiële opbrengsten. 

 

De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld: 

 

De stijging van de financiële opbrengsten ten aanzien van het vorige boekjaar is hoofdzakelijk te wijten 
aan de toegenomen kapitaalsubsidies. De gemeente ontving zo in 2019 het saldo van de 
investeringstoelage voor de fietsinfrastructuur binnen het project ‘Dwars door Gavere’ en het saldo van de 
(her)aanleg van het fietspad in de Leenstraat. 

 

C. Uitzonderlijke opbrengsten 

Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de 
operationele en financiële activiteiten van een bestuur. Er werd in de loop van boekjaar 2019 een 
meerwaarde gerealiseerd t.b.v. € 292.571,38, opnieuw integraal gerelateerd aan de uitboeking van de 
openbare verlichting wegens de overname ervan door Gaselwest per 31 december 2019.  

Omschrijving 2019 2018

Terugvordering werknemersbijdrage maaltijdcheques 16.527,67 15.999,02

Inhouding pensioen manatarissen 16.061,76 18.382,62

Schadevergoedingen 12.275,76 51.942,32

Tussenkomst bij arbeidsongevallen 6.682,36 3.017,81

Opbrengsten uit hernieuwbare energie 4.950,00 7.347,92

Terugvordering van toelagen en/of werkingssubsidies 0,00 2.373,61

Totaal 56.497,55 99.063,30

% - evolutie -42,97%

Omschrijving 2019 2018

Opbrengsten uit financiële vaste activa 625.725,85 644.660,07

Kapitaal- en intrestsubsidies 373.981,37 323.939,13

Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 2.312,22 2.720,62

Opbrengsten uit vlottende activa 1.660,03 1.973,92

Totaal 1.003.679,47 973.293,74

% - evolutie 3,12%
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Toelichting en bijlagen 
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5.1 Overzicht niet-afgesloten investeringsenveloppes 

Schema J4 genereert een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppes (zie blz. 33). In dit punt 
bieden we een overzicht van de niet afgesloten enveloppes. 

Eind 2019 werden 5 investeringsenveloppes niet afgesloten. Telkens omdat bepaalde investeringskredieten 
overgedragen werden naar boekjaar 2020. 

 

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

Investeringsenveloppe 1 – gelijkblijvend beleid 

 

 

Investeringsenveloppe 10 – Kwaliteitsvol en betaalbaar houden van de dienstverlening 

 

  

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Financiële vaste activa 743.170 743.750 Verkoop financiële activa 56

Materiële vaste activa 117.452 117.045 Verkoop van materiële vaste activa 982.893 983.700

Terreinen en gebouwen 52.786 52.786 Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur 982.893 983.700

Roerende goederen 60.227 59.820 Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed 4.439 4.439 Erfgoed

Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies 931.756 931.756 Investeringssubsidies en -schenkingen 4.063 4.063

Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL 1.792.379 1.792.552 TOTAAL 986.956 987.818

IE-1 - Gelijkblijvend beleid

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Financiële vaste activa Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa 28.322 26.221 Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen 5.474 5.474 Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen 22.847 20.746 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 28.322 26.221 TOTAAL

IE-10 - Kwaliteitsvol en betaalbaar houden van de dienstverlening.

UITGAVEN ONTVANGSTEN
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Investeringsenveloppe 11 – Uitbouwen van een degelijke en veilige wegenisinfrastructuur  
 met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker 

 

 

Investeringsenveloppe 12 – Stimuleren van ondernemen en creëren van een 
ondernemersvriendelijk klimaat 

 

  

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Financiële vaste activa Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa 248.101 247.256 Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur 248.101 247.256 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 401.710 396.920

Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

TOTAAL 248.101 247.256 TOTAAL 401.710 396.920

IE-11 - Uitbouwen van een degelijke en veilige wegenisinfrastructuur.

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Financiële vaste activa Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa 8.139 8.139 Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur 8.139 8.139 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 8.139 8.139 TOTAAL

IE-12 - Stimuleren van ondernemen en creëren van ondernemersvriendelijk klimaat

UITGAVEN ONTVANGSTEN
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Investeringsenveloppe 13 – Stimuleren van een integraal vrijetijdsaanbod 

 

 

  

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Budget 2019 

na laatste BW

Jaarrekening 

2019

Financiële vaste activa Verkoop financiële activa

Materiële vaste activa 10.577 10.577 Verkoop van materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen 3.757 3.757 Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen 6.820 6.820 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 10.577 10.577 TOTAAL

IE-13 - Stimuleren van een integraal vrijetijdsaanbod

UITGAVEN ONTVANGSTEN
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5.2 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 en de geraamde 

exploitatieuitgaven en -ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging (aanvullend op punt 
3.3.2); 

 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 en de geraamde 

investeringsuitgaven en -ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging (aanvullend op punt 
3.3.2); 

 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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5.2.1 Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde 
exploitatieuitgaven en -ontvangsten 

Exploitatieuitgaven:  
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Exploitatieontvangsten: 
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5.2.2 Schema TJ1 
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5.2.3 Schema TJ2 
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5.2.4 Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde 
investeringsuitgaven en -ontvangsten 

Investeringsuitgaven       Investeringsontvangsten 
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5.2.5 Schema TJ3 
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5.2.6 Schema TJ4 
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5.2.7 Schema TJ5 
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5.2.8 Schema TJ6 

 

  



95 

 

5.2.9 Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld 

Lijst van de nominatief toegekende subsidies niet op basis van een subsidiereglement: 
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Lijst van de nominatief toegekende subsidies aan de gemeentelijke adviesraden: 

 

 

Lijst van de nominatief toegekende subsidies op basis van een subsidiereglement: 
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5.3 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende onderdelen: 

1. de toelichting bij de balans (schema TJ7); 

2. de proef- en saldibalans per 31 december 2019; 

3. een overzicht van de toegepaste waarderingsregels; 

4. de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen; 

5. het overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen. 

Verder voegen we volgende aanvullende informatie toe aan dit onderdeel: 

6. saldi financiële rekeningen per 31 december 2019; 

7. confirmaties van deelnemingen (inclusief advies ABB m.b.t. registratie deelbewijzen EthiasCo); 

8. controletabellen van de schuld; 

9. BTW-rekeninguittreksel van 31.12.2019 en BTW-aangifte kwartaal 4 2019; 

10. overzicht van de effectief gestorte bedragen van de onroerende voorheffing en verkeersbelasting. 
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5.3.1 Schema TJ7 
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5.3.2 Proef- en saldibalans per 31 december 2019 
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5.3.3 Waarderingsregels 
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112 
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5.3.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
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AR AR Omschrijving Debet Credit Debetsaldo Creditsaldo
000000 beneficiant van de waarborg 515.045,53 0,00 515.045,53 0,00
000001 derden borgstellers 0,00 515.045,53 0,00 515.045,53
001000 Derden waarborgnemers en ontvangen zekerheden 567.750,00 37.705,00 530.045,00 0,00
001001 beneficiant vd waarborg en zekerheidsstellers 37.705,00 567.750,00 0,00 530.045,00
012000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 1.015.270,50 9.229,87 1.006.040,63 0,00
013000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's 0,00 948.192,73 0,00 948.192,73
013070 Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr intergem samenwerkingsverband 9.229,87 67.077,77 0,00 57.847,90
090100 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
090200 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
091000 Bestemde gelden 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00
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5.3.5 Overzicht van de uitgegeven thesauriebewijzen 

Het gemeentebestuur van Gavere heeft geen thesauriebewijzen uitgegeven in boekjaar 2019. 
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5.3.6 Saldi financiële rekeningen per 31 december 2019 
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5.3.7 Confirmaties van deelnemingen 
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5.3.8 Controletabellen van de schuld 
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5.3.9 Ontvangstbewijs BTW-aangifte kwartaal 4 2019 
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5.3.10 Overzicht van de effectief gestorte bedragen van de onroerende voorheffing en 
verkeersbelasting 
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5.3.11 173X van 2019 
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5.4 Verantwoordingsstukken inzake de financiële stromen vanwege de 
distributiemaatschappijen voor nutsvoorzieningen 

 

Volgende brieven zijn opgenomen als extra bijlage bij de jaarrekening 2019: 

 

 Brief van Zefier van 18 maart 2019 betreffende “Dividend over het boekjaar 2017-2018” ............. 159 

 Brief van Gaselwest van 18 juni 2019 betreffende “Resultaat boekjaar 2018 – saldodividend” ....... 162 

 Brief van IMWV van 23 juli 2019 betreffende “Dividend over boekjaar 2018” ............................... 163 

 Brief van IVM van 31 juli 2019 betreffende “Aanpassing kapitaal en aandelenverdeling naar aanleiding 
van het gewijzigd bevolkingscijfer” ......................................................................................... 164 

 Brief van IMWV van 8 oktober 2019 betreffende “Begroting 2020” ............................................. 168 

 Brief van Fluvius van 14 oktober 2019 betreffende “Gemeentelijk retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – Afrekening dienstjaar 2019” .................... 169 

 Brief van Fluvius van 24 oktober 2019 betreffende “Gemeentelijk retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – Verlenging vanaf 1 januari 2020 tot en met   
31 december 2022” .............................................................................................................. 170 

 Brief van Farys van 24 oktober 2019 betreffende “Begroting 2020 en volgende jaren” .................. 173 

 Brief van Gaselwest van 4 november 2019 betreffende “Financiële gegevens in het kader van de 
opmaak van de gemeentelijke begroting 2020” ........................................................................ 175 

 Brief van Gaselwest van 19 december 2019 betreffende “Uitbetaling interim-dividend 2019” ......... 178 

 Brief van Farys van 10 januari 2020 betreffende “Confirmatie van de deelneming in TMVW ov” (het 
bijhorend gemeenteraadsbesluit is eveneens  toegevoegd) ........................................................ 179 

 Brief van Gaselwest van 5 februari 2020 betreffende “Modaliteiteiten intrede aanbod Fluvius ‘Licht-als-
een-dienst’ (het bijhorend gemeenteraadsbesluit is eveneens  toegevoegd) ................................ 189 

 Brief van Zefier van 25 februari 2020 betreffende “Stand van de waarborgen per 31 december    
2019” ................................................................................................................................. 194 
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