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1. UITGEVOERDE STAPPEN EN WERKWIJZE 
Bij de opmaak van deze wijziging van het meerjarenplan werden volgende stappen doorlopen: 

 constante monitoring van beslissingen college van burgemeester en schepenen (CBS) en de 

gemeenteraad. De beslissingen die een financiële impact hebben werden opgenomen tot en 

met 19 oktober 2020 

 Invoeren van de raming van Cipal Schaubroeck voor wat betreft de loonkosten (raming 2021 

+ 2,5% in volgende jaren), zonder rekening te houden met de kosten van het nieuwe 

organogram 

 Monitoring en invoering gegevens van verbonden entiteiten (hulpverleningszone, politie, 

kerkfabrieken, intercommunales) 

 Overleg met de diensten en bijsturing van de budgetten op basis van de reeds gebruikte 

budgetten in 2020 en de historische benutting in de voorgaande jaren.  

 Overleg met de diensten waarbij nagegaan werd of er nieuwe budgetten nodig waren voor 

bepaalde initiatieven 

Dit alles resulteerde in een eerste ontwerp van meerjarenplanwijziging waarbij er dus rekening 
gehouden werd met de evoluties, de meest recente gegevens en de noden van de diensten. 
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2. BELEIDSKEUZES 
Door de incorporatie van het resultaat van 2019, de nieuwe vooruitzichten en de aanpassingen door 
de diensten kon de beschikbare beleidsruimte berekend worden. Er werd steeds vooropgesteld dat 
het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) in 2025 ongeveer hetzelfde moest zijn dan het resultaat 
voorzien in het meerjarenplan (1,9 miljoen euro). Daarnaast werd er ook gestreefd naar een 
autofinancieringsmarge (AFM) van meer dan 400.000 euro in 2025. 

Bij de aanpassing van dit meerjarenplan wenst het bestuur volgende beleidskeuzes te maken: 

 Het tarief van de bedrijfsbelasting verlagen naar 0 in 2021. 

 halveren tarief 2de verblijf vanaf 2020 

 halveren tarief leegstand vanaf 2020 

 invoeren organogram 

 herschikking schuldenportefeuille Belfius 

Hieronder wordt elk van die keuzes toegelicht 

2.1. Het tarief van de bedrijfsbelasting verlagen naar 0 in 2021. 

Jaarlijks betalen alle ondernemers een bedrijfsbelasting. Naargelang de impact op het milieu (volgens 
de VLAREM-indeling) loopt dit bedrag op. 

Het bestuur wenst deze belasting te verlagen naar 0 in 2021 om de lokale ondernemers te steunen in 
deze coronatijden. Voor de andere jaren van het meerjarenplan blijft de het tarief ongewijzigd.  

De financiële impact: 

Δ 2020 Δ 2021 Δ 2022 Δ 2023 Δ 2024 Δ 2025 Δ totaal 

10.004 -95.946 0 0 0 0 -85.941 
 

Noot: in 2020 werd het budget aangepast aan de reeds ontvangen bedrijfsbelasting (die lag 10.004 euro hoger 
dan begroot) 

2.2. halveren tarief 2de verblijf vanaf 2020 

Jaarlijks wordt er een belasting geheven op tweede verblijven. In 2019 werd door de gemeenteraad 
het tarief van die belasting op 2.000 euro per jaar vastgesteld. Dit tarief ligt aanzienlijk hoger dan in 
de omliggende gemeenten en in de rest van Vlaanderen. Bovendien blijkt uit een juridische 
bevraging dat dit hoge tarief zou kunnen leiden tot betwistingen voor de rechtbank omwille van dit 
hoge tarief. De uitkomst van zo’n rechtszaak is hoogst onzeker. Daarom wenst het bestuur het 
belastingtarief te halveren. 
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De financiële impact: 

Δ 2020 Δ 2021 Δ 2022 Δ 2023 Δ 2024 Δ 2025 Δ totaal 

-36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -216.000 

 

2.3. halveren tarief leegstand vanaf 2020 

Het huidige tarief voor leegstand bedraagt 2.000 euro per jaar, telkens te verhogen met 1.000 euro 
per extra jaar dat het pand leeg staat. Door de halvering van het tarief voor tweede verblijven kan er 
een ontwijkingsgedrag ontstaan bij belastingplichtigen. Zij zouden hun leegstaande pand kunnen 
registreren als tweede verblijf.  

Daarnaast liggen ook hier de tarieven veel hoger dan in omliggende gemeenten en in Vlaanderen. 

De financiële impact: 

Δ 2020 Δ 2021 Δ 2022 Δ 2023 Δ 2024 Δ 2025 Δ totaal 

-25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -150.000 

 

2.4. invoeren organogram 

Om al haar taken te kunnen blijven uitvoeren, en om de dienstverlening verder te verbeteren en te 
professionaliseren, zijn er bijkomende aanwervingen nodig. Uit een vergelijking met de 
clustergemeenten uit het Belfiusprofiel1 blijkt dat er minder mensen in dienst zijn bij het bestuur, en 
dat zij ook minder kosten. 

 

 
1 CLUSTER V6 - Landelijke woongemeenten met hogere inkomens: Zandhoven, Kasterlee, Bever, Galmaarden, 
Gooik, Herne, Pepingen, Lennik, Bekkevoort, Glabbeek, Damme, Jabbeke, Zuienkerke, Waasmunster, Gavere, 
Lochristi, Nevele, Oosterzele, Wortegem-Petegem, Horebeke, Maarkedal, Zwalm. Bron: 
https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2018/06/CLUSTER_NL_INT.pdf 
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Oosterzele had in 2019 1,3 VTE per 1.000 euro minder in dienst in vergelijking met de 
clustergemeenten. De kost per inwoner lag 76 euro lager dan in de clustergemeenten. 

Na de geplande aanwervingen komen er 5,5 VTE’s bij. Per 1.000 inwoners betekent dat dus een 
toename van  0,4 VTE’s. De kost per inwoner stijgt naar 462 euro. Zowel het aantal VTE’s als de kost 
per inwoner blijven dus onder het clustergemiddelde. 

  

 
Volgende aanwervingen en bevorderingen worden voorzien: 

2.4.1. Aanwervingen 

ORGANOGRAM // nieuwe aanwervingen 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 
0119-0 - Overige algemene en ondersteunende diensten 
(gemeentehuis)       

Administratief hoofdmedewerker  51.681 52.197 52.719 53.246 53.779 263.623 

Diensthoofd ICO 38.142 77.048 77.818 78.596 79.382 350.987 

Expert patrimonium 76.285 77.048 77.818 78.596 79.382 389.130 

       
0200-0 - Wegen (loods openbare werken)       

Technisch coördinator 55.633 56.189 56.751 57.319 57.892 283.783 

       
OCMW       

Maatschappelijk werker 56.514 57.079 57.650 58.226 58.809 288.278 

       
0990-0 - Begraafplaatsen       

Technisch Medewerker 21.765 21.982 22.202 22.424 22.648 111.021 

       
Eindtotaal 300.019 341.543 344.959 348.408 351.892 1.686.822 
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2.4.2. Bevorderingen 

Tot op vandaag krijgen verschillende personeelsleden een toelage voor opdrachthouderschap. Deze 
toelage werd toegekend omdat die personeelsleden veel meer, en meer ingewikkelde, taken 
uitvoeren dan strikt genomen verwacht wordt van die personeelsleden. 

Het bestuur wenst die mensen de kans te geven om te bevorderen naar een hogere loonschaal. 
Overzicht: 

ORGANOGRAM // BEVORDERINGEN 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 

0112-0 - Personeelsdienst en vorming 6.669 6.736 6.803 6.871 6.940 34.018 

Technisch deskundige gebouwen 6.669 6.736 6.803 6.871 6.940 34.018 

0119-1 - ICT 6.114 12.349 12.473 12.598 12.723 56.257 

hoofddeskundige ICT 6.114 12.349 12.473 12.598 12.723 56.257 

0390-0 - Overige milieubescherming 12.135 12.257 12.379 12.503 12.628 61.902 

Departementshoofd grondgebiedszaken  12.135 12.257 12.379 12.503 12.628 61.902 

0703-0 - Openbare bibliotheken (bibliotheek) 1.636 1.653 1.669 1.686 1.703 8.346 

Bibliothecaris 1.636 1.653 1.669 1.686 1.703 8.346 

0739-0 - Overig kunst- en cultuurbeleid 28.692 28.979 29.269 29.561 29.857 146.358 

Admnistratief hoofdmedewerker cultuur 10.004 10.104 10.205 10.307 10.410 51.031 

Departementshoofd vrije tijd 6.136 6.197 6.259 6.322 6.385 31.298 

Programmator 7.909 7.988 8.068 8.148 8.230 40.342 

Theatertechnicus 4.644 4.690 4.737 4.784 4.832 23.688 
Eindtotaal 55.246 61.973 62.593 63.219 63.851 306.881 

 

De totale financiële impact (aanwervingen én bevorderingen): 

Δ 2020 Δ 2021 Δ 2022 Δ 2023 Δ 2024 Δ 2025 Δ totaal 

0 -355.265 -403.516 -407.551 -411.627 -415.743 -1.993.703 

2.5. Herschikking schuldenportefeuille Belfius 

De gemeente Oosterzele heeft een hoge schuldgraad, ook in vergelijking met de clustergemeenten. 
Dit heeft tot gevolg dat er heel wat ruimte in het meerjarenplan ingenomen wordt door de 
aflossingen. Als we de huidige aflossingen zouden blijven aanhouden, dan komt er pas ruimte vrij 
voor extra initiatieven in 2030. 

Gelet op de lage rentestand werd er aan Belfius gevraagd om de schulden te herschikken met 
volgende uitgangspunten: 

 Het creëren van extra ruimte in dit meerjarenplan 

 Een meer gelijkmatige aflossing van de schulden om plotse schokken in de toekomst te 

vermijden 

 Een vervroeging van de eindvervaldatum naar 2036 (in plaats van 2043) 
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 Alle leningen met een herzienbare rentevoet die vandaag lopen moeten omgezet 

worden naar vaste rentevoeten om het renterisico in de toekomst te vermijden. 

 
Nadelen 

 Schuldafbouw gaat aan een trager tempo (maar is sneller op 0) 

 Kostprijs: als we de totale aflossingen vergelijken over de periode 2021-2043 dan kost dit 

421.474 euro op een totaal van oorspronkelijk 18.665.254,18 euro (2,26%) in totaal (of 

18.337 euro gemiddeld per jaar).  

2.5.1. Evolutie van de aflossingen (Belfius / kapitaal + intrest) 

 

In de periode tot en met 2028 betalen we aanzienlijk minder af aan de leningen (intrest + kapitaal). In 
2036 is de gemeente Oosterzele schuldenvrij. Voor de periode 2029 tot 2037 liggen de totale 
aflossingen hoger. Hierbij dient wel vermeld te worden dat, omwille van de inflatie, de hogere 
aflossingen in de toekomst makkelijker te dragen zullen zijn dan vandaag. 
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2.5.2. Evolutie van de uitstaande schuld (Belfius) 

 

Door de herfinanciering dalen de schulden minder snel, maar is de gemeente wel al schuldenvrij in 
2036. 

De totale financiële impact van de herschikking van de schuldenportefeuille bij Belfius is 

Δ 2020 Δ 2021 Δ 2022 Δ 2023 Δ 2024 Δ 2025 Δ totaal 

0 204.464 246.243 250.903 207.065 174.091 1.082.765 

 

2.6. Invloed alle beleidskeuzes 

Aanpassen tarief bedrijfsbelasting -85.941 

halveren tarief 2de verblijf -216.000 

halveren tarief leegstand -150.000 

invoeren organogram -1.993.703 

Lening herfinancieren tot 2036 1.082.765 

TOTAAL - 1.362.879 
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3. AANDACHTSPUNTEN 

3.1. Fluvius – licht als een dienst 

Op 20 juni 2019 keurde de gemeenteraad de overname van het openbare verlichtingsnet door 
Fluvius goed. Hierdoor ontvangt de gemeente Oosterzele cash en extra aandelen. De openbare 
verlichting wordt vervolgens door Fluvius onderhouden. De gemeente leaset vervolgens de openbare 
verlichting terug van Fluvius, zowel de reeds overgedragen installaties als de nieuwe. 

In september ontvingen we van Fluvius de richtlijnen over hoe dit boekhoudkundig verwerkt moet 
worden. Hieronder wordt de precieze financiële invloed van deze operatie op het meerjarenplan 
weergegeven. 

 

ONTVANGSTEN type budget 2020 2021 2022 2023 2024 2025 totaal 

verkoop openbare verlichting investeringen 717.389      717.389 

aangaan leasingschuld (ontvangst) liquiditeiten 1.004.541 229.721 229.721 229.721 229.721 229.721 2.153.146 

kapitaalvermindering IGS investeringen 89.671 44.835 44.835 44.835 44.835 44.835 313.846 

 totaal 1.811.601 274.556 274.556 274.556 274.556 274.556 3.184.381 

 

 

UITGAVEN type budget 2020 2021 2022 2023 2024 2025 totaal 

aanschaf aandelen IGS investeringen 538.025      538.025 

aanschaf activa in leasing 
(overdracht + nieuwe) investeringen 1.004.541 229.721 229.721 229.721 229.721 229.721 2.153.146 

aflossing leasingschuld overdracht liquiditeiten 89.671 44.835 44.835 44.835 44.835 44.835 313.846 

aflossing leasingschuld nieuwe 
investeringen 

liquiditeiten 44.953 38.372 51.758 65.144 78.529 91.915 370.671 

financieringskosten exploitatie 3.896 4.087 5.749 7.294 8.721 10.032 39.779 

kosten exploitatie exploitatie -4.705 2.624 -2.002 -6.014 -9.997 -13.950 -34.043 

 totaal 1.676.381 319.639 330.061 340.980 351.810 362.553 3.381.423 

 

Bovenstaande cijfers werden opgenomen in deze wijziging van het meerjarenplan. Deze waren niet 
voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan 

In het oorspronkelijke meerjarenplan waren enkel de investeringen voor de relighting van de 
voetbalpleinen opgenomen (57.000 euro voor het hele meerjarenplan). 

In totaal is de invloed van deze operatie op het meerjarenplan dus 140.042 euro (totale uitgaven – 
totale ontvangsten – voorziene investeringen in MJP). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het 
totaal bedrag aan investeringen voor 2021-2025 in openbare verlichting 1.148.605 euro bedraagt en 
dat de uiteindelijke invloed op het meerjarenplan slechts 140.042 euro bedraagt. 
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3.2. Invloed coronacrisis 

De coronacrisis laat zich ook nu al voelen in het meerjarenplan. Zo wordt in het budget van 2020 in 
totaal 45.000 euro voorzien voor de aankoop van de mondmaskers voor de bevolking en de extra 
uitgaven voor beschermingsmateriaal voor het personeel. Daarnaast zien we ook een toename in 
kuisproducten voor de verschillende vestigingen. 

Aan inkomstenzijde zal de crisis vooral te merken zijn bij de personenbelasting. Op dit moment is het 
heel moeilijk om de precieze impact hiervan in te schatten. Op de website van de VVSG is hieraan 
een artikel gewijd2. Als we cijfers uit dat artikel extrapoleren dan betekent dit voor Oosterzele een 
totale minderinkomst voor het hele meerjarenplan van 206.145 euro. Per jaar betekent dit het 
volgende 

Δ 2020 Δ 2021 Δ 2022 Δ 2023 Δ 2024 Δ 2025 Δ totaal 
-13.054 -39.194 -166.785 12.888 0 0 -206.145 

 

De bijkomende subsidies die ontvangen werden door de gemeente en OCMW zijn allemaal 
budgetneutraal. Die worden dus verder verdeeld naar de doelgroepen. Dit is ook zo opgenomen in 
deze wijziging van het meerjarenplan. 

  

 
2 https://www.vvsg.be/nieuws/coronacrisis-tast-ook-inkomsten-aanvullende-personenbelasting-aan 
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4. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT EN 

AUTOFINANCIERINGSMARGE NA WIJZIGINGEN 
In deze wijziging van het meerjarenplan zijn dus volgende zaken opgenomen: 

 Resultaat boekjaar 2019 

 Resultaten monitoring 

 Overleg met de diensten 

 Beleidskeuzes 

 Aanpassing tarief bedrijfsbelasting 

 Halveren tarief 2de verblijf en leegstand 

 Invoering van het organogram 

 Herschikking schuldenportefeuille bij Belfius 

 Overname door Fluvius van het openbaar verlichtingsnet 

 Invloed van de coronacrisis. 

Dit alles heeft uiteraard invloed op de evenwichtsvoorwaarden: 

4.1. Beschikbaar budgettair resultaat 

 

Het beschikbaar neemt dus toe met 759.068 euro in 2025. Deze extra reserve wapent de gemeente 
en het OCMW Oosterzele tegen mogelijke bijkomende inkomstendalingen of stijgingen van de 
uitgaven naar aanleiding van de coronacrisis. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

vorig mjp 4.448.736 3.554.138 3.003.031 2.693.553 2.658.066 1.934.674

gewijzigd 7.731.012 5.426.677 4.506.401 3.922.862 3.641.344 2.693.741

verschil 3.282.276 1.872.539 1.503.370 1.229.309 983.278 759.068
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4.2. Autofinancieringsmarge 

 
De autofinancieringsmarge blijft nog steeds zeer positief 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

vorig mjp 1.014.636 907.051 925.957 917.499 854.596 820.315

gewijzigd 1.110.115 312.377 498.152 599.802 514.929 528.469

verschil 95.479 -594.674 -427.804 -317.697 -339.667 -291.846
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5. BESPREKING PER TYPE BUDGET 

5.1. Exploitatiebudget 

5.1.1. Gemeente 

Meeruitgaven  (exclusief personeelskosten) 
In totaal wordt er door deze wijziging van het meerjarenplan 453.590 euro meer voorzien in 
exploitatie-uitgaven (exclusief personeelskosten, zie verder). De belangrijkste wijzigingen (invloed 
groter dan 10.000 euro in het meerjarenplan) worden hieronder weergegeven. 

 

 

nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 
1 650000 - Leningen ten laste van de gemeente 2.457.761 2.632.661 174.899 

2 614200 - Ophalen en verwerken van afval 7.068.851 7.230.768 161.917 

3 649007 - Toelagen: sportraad 103.740 231.071 127.331 

4 612040 - Verzekering AO 202.351 318.955 116.603 

5 613020 - Water 17.100 102.600 85.500 

6 614003 - Drukwerk en kopies 297.200 376.650 79.450 

7 613061 - Huurvergoeding autodelen 0 71.900 71.900 

8 612050 - Verzekering BA Personeel 119.480 175.137 55.657 

9 614698 - Diverse leveringen 61.962 106.962 45.000 

10 614030 - GSM abonnementen en gesprekken 60.000 103.800 43.800 

11 614607 - Inningskosten parkeerretributies 0 27.000 27.000 

12 610300 - Onderhoud en herstel van gebouwen 484.500 506.500 22.000 

13 614699 - Diverse dienstprestaties 84.980 105.525 20.545 

14 616032 - Presentiegelden van commissies en jury's 0 20.191 20.191 

15 612020 - Verzekering voertuigen 43.402 62.618 19.216 

16 649026 - Werkingstoelage: Kerkfabriek ScheldewindekeSint-Christoffel 90.000 105.169 15.169 

17 649002 - Toelagen: zorgraad 0 15.000 15.000 

18 614045 - Boeken - collectievorming literatuur 312.000 327.000 15.000 

19 614100 - Onderhoud rollend materiaal 390.000 404.820 14.820 

20 649300 - Toegestane werkingssubsidies aan organisaties 888.351 903.151 14.800 

21 614063 - Grondstoffen & materialen 569.700 584.250 14.550 

22 614060 - Gereedschap, materieel en toestellen 140.420 154.820 14.400 

23 614041 - Abonnementen en Magazines 54.380 68.180 13.800 

24 614400 - Opleiding, cursussen, seminaries 238.800 250.800 12.000 

25 649011 - Toelagen: Oosterzele Onderneemt (Voorheen: GRLE) 18.000 29.000 11.000 

 

 1: Door de herschikking van de schuld stijgen de rentelasten, maar dalen de kapitaallasten 

(zie 5.3.1.). Ook de financieringskosten voor de licht-als-een-dienst-operatie bij Fluvius (zie 

3.1) zijn hierin opgenomen.  
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 2: nieuwe raming ILVA 

 3: dit betreft de uitgaven die gedaan zullen worden naar aanleiding van de ontvangst van de 

subsidie voor sport, jeugd en cultuur. 

 4, 8 en 15: de raming voor de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen 

en wagenpark liggen steeds hoger dan de uiteindelijke kostprijs. De reden voor dat verschil 

wordt nog verder uitgezocht. Voorzichtigheidshalve werd het hoogste bedrag weerhouden 

 5: technische correctie – door de samenvoeging van de rekeningstelsels van het OCMW en 

de gemeente werd het budget voor water voorzien op de rekening voor stookolie. Dit werd 

rechtgezet in deze aanpassing meerjarenplan (geen budgettaire impact) 

 6: technische correctie - tot op vandaag werden de fotokopies geboekt op de ICT-uitgaven. 

De rekening voor ICT-uitgaven werd opgesplitst naar de juiste rekeningen en de ramingen 

werden bijgesteld (geen negatieve budgettaire impact) 

 7: in 2020 werd beslist om in te tekenen op het project “elektrisch autodelen”. Hiervoor was 

geen budget voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan 

 8: zie 2 

 9: uitgaven voor mondmaskers en beschermingsmateriaal (coronacrisis) 

 10: uit de gegevens van 2018 en 2019 bleek dat dit artikel steeds ondergebudgetteerd werd. 

Opmerking: er wordt nagegaan of door een verandering van leverancier de gsm-kosten 

gedrukt kunnen worden 

 11: technische correctie - tot in 2020 werd enkel de netto-opbrengst geboekt. Nu worden 

zowel de kosten als de opbrengsten opgenomen. Ter info: de gemeente ontvangt 5% van de 

retributies. De inkomsten en de uitgaven worden budgetneutraal opgenomen (inkomsten = 

uitgaven). 

 12: extra uitgaven voor nieuwe poort gemeentehuis, verhuisbewegingen, inrichting kantoren 

nieuwe medewerkers) 

 13: 10.000 euro voor Oosterzele zomert en extra uitgaven abonnementen bibliotheek (mijn 

leestipper, biblo en gopress, zie CBS 12/10/2020) 

 14: dit werd tot nu toe nooit opgenomen in het meerjarenplan. Als basis werden hier de 

uitgaven voor 2019 genomen 

 15: zie 2 

 16: aanpassing aan goedgekeurd meerjarenplan en budget 2021 (in opmaak) 

 17: de zorgraad werd in 2019 opgedoekt. In het meerjarenplan waren geen subsidies meer 

voorzien voor de verenigingen die onder die raad ressorteerden.  

 18: aanschaf e-books 
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 19: in 2020 waren er meer herstellingen aan het rollend materieel dan andere jaren 

 20: project Rodeland (GR 20/06/2019, niet opgenomen in oorspronkelijk meerjarenplan) 

 21: project “belevingsroutes” (+8.500 euro) en extra uitgaven in 2020 voor kiezel en 

dergelijke 

 22: verhoging budget door vele kleine herstellingen bij groendienst. Ook in 2018 en 2019 was 

dit artikel onderraamd 

 23: abonnement op Lokaal was niet opgenomen in meerjarenplan (+12.600 euro) 

 24: er was geen opleidingsbudget voorzien voor de personeelsdienst 

 25: Oosterzele Onderneemt heeft heel wat projectsubsidies aangevraagd voor 2021. 

Minderuitgaven 

nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 

1 614012 - Huur & onderhoud informatica 1.530.000 1.299.446 -230.554 

2 611000 - Elektriciteit 1.920.900 1.710.900 -210.000 

3 613010 - Onderhoudswerken 2.778.588 2.692.848 -85.740 

4 611200 - Stookolie voor verwarming 85.500 0 -85.500 

5 649093 - Werkingstoelage: brandweer 3.099.511 3.034.421 -65.089 

6 649025 - Werkingstoelage: KerkfabriekOosterzeleSint-Gangulfus 210.000 165.612 -44.388 

7 616033 - Vrijwilligersvergoedingen 193.200 173.404 -19.796 

8 616018 - Diverse dienstprestaties 491.518 474.128 -17.390 

9 614601 - Reiskosten 86.344 70.343 -16.001 

10 649022 - Werkingstoelage: Kerkfabriek GijzenzeleSint-Bavo 54.000 43.109 -10.891 
 

 1: Het ICT-budget werd onder de loep genomen. Zaken die daar niet thuishoorden 

werden gebudgetteerd op het juiste artikel. Ook werd vastgesteld dat de rekening 

overgebudgetteerd was en werd er bijgesteld op basis van realistische ramingen. 

 2: besparing door verledding en dimmen van straatverlichting 

 3: de voorziene onderhoudswerken voor de openbare verlichting werden geschrapt (zie 

3.1.). Daarnaast werden budgetten voor fietspaden die niet afgesplitst kunnen worden 

van de kosten voor de hoofdweg verschoven naar de kosten voor het onderhoud van de 

wegen. 

 4: technische correctie – was budget voor water (zie ook bij meeruitgaven) 

 6 en 10: wijziging op basis van goedgekeurde meerjarenplannen van de kerkfabrieken en 

de budgetten 2021 (in opmaak) 

 7 en 9: wijziging op basis van de raming van Schaubroeck 

 8: geen buitenspeeldag omwille van corona (-7.000 euro). Op deze rekening waren ook 

de kosten voor een gedeelde ambtenaar lokale economie gebudgetteerd. Die 



Gemeente en OCMW Oosterzele 
Wijziging meerjarenplan 2020/1 

Pagina 19 van 99 

ambtenaar werd ondertussen aangetrokken en is opgenomen in de 

personeelsbudgetten van de gemeente. 

 9: zie 7 

 10: zie 7 

 

Personeelskosten 
In totaal wordt er bij deze wijziging van het meerjarenplan 967.795 euro meer budget voorzien voor 
personeelskosten.  

Het sectoraal akkoord kost 307.947 euro (maaltijdcheques en 2de pensioenpijler). De 
responsabiliseringsbijdrage stijgt met 101.181 euro (op basis van de laatst beschikbare raming). De 
invoering van het organogram kost 1.993.703 euro. Voorts werd er ook nog rekening gehouden met: 

 Een voorziene indexverhoging om de 18 maanden in plaats van ieder jaar 

 Personeelsleden die de organisatie verlaten hebben en die niet vervangen werden maar dus 

wel nog voorzien waren in het oorspronkelijk meerjarenplan. 

De meeruitgaven zijn als volgt verspreid over de jaren van het meerjarenplan: 

Δ 2020 Δ 2021 Δ 2022 Δ 2023 Δ 2024 Δ 2025 Δ totaal 
72.434 250.839 164.754 222.307 170.463 86.998 967.795 

 
Het totale personeelsbudget voor het hele meerjarenplan neemt toe van 33.851.901 euro tot 
34.819.696 euro.  



Gemeente en OCMW Oosterzele 
Wijziging meerjarenplan 2020/1 

Pagina 20 van 99 

Meerontvangsten 
nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 
1 706050 - Diftar-inkomsten 3.223.747 3.394.245 170.498 

2 730100 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 34.986.596 35.134.753 148.157 

3 740700 - Specifieke werkingssubsidies 25.560 166.711 141.151 

4 706031 - inkomsten retributiereglement inname openbaar domein 90.000 150.000 60.000 

5 745080 - exploitatieopbrengsten openbare verlichting (fluvius) 0 36.667 36.667 

6 706040 - Begraving / bijzetting / verstrooiing 180.000 216.000 36.000 

7 740400 - Bijdragen hogere overheid voor werkingskosten 1.498.027 1.531.996 33.969 

8 736110 - Parkeren 0 27.000 27.000 

9 740000 - Gemeente- en provinciefonds 16.719.740 16.738.724 18.984 

10 740204 - Compensatie onroerende voorheffing energiezuinige 
woningen 

134.484 153.000 18.516 

11 740610 - Personeelssubsidie (Via4) 0 15.293 15.293 

 

 1: nieuwe raming ILVA 

 2: Op 28/10/2020 ontving de gemeente Oosterzele de nieuwe raming voor 2020 en 2021 

voor de personenbelasting. Voor 2020 ligt de raming 393.609 euro hoger dan voorzien 

in het vorige meerjarenplan. Voor 2021 is de raming quasi ongewijzigd. Toch wordt er 

reeds rekening gehouden met de coronacrisis, waardoor de totale meerontvangsten 

lager liggen dan door de bijgestelde raming voor 2020. Noot: de hogere opbrengst is 

volgens de FOD Financiën het gevolg van een ander inkohieringsritme. 

 3: subsidies naar aanleiding van de coronacrisis. Deze worden ook weer verder verdeeld 

(budgetneutraal) 

 4: bijstelling naar aanleiding van inkomsten 2020 

 5: zie 3.1 (fluvius – licht als een dienst) 

 6: hogere opbrengst dan voorzien door aanplakkingen op begraafplaatsen 

 7: extra inkomsten 2020 werkingssubsidies onderwijs 

 8: technische correctie - tot in 2020 werd enkel de netto-opbrengst geboekt. Nu worden 

zowel de kosten als de opbrengsten opgenomen. Ter info: de gemeente ontvangt 5% 

van de retributies. De inkomsten en de uitgaven worden budgetneutraal opgenomen 

(inkomsten = uitgaven). 

 9: bijstelling naar aanleiding van meest recente raming 

 10: bijstelling naar aanleiding van ontvangsten 2020 

 11: het sectoraal akkoord wordt deels gesubsidieerd. 
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Minderontvangsten 
nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 

1 750100 - Dividenden uit deelnemingen in intercommunale 
verenigingen 

2.477.947 2.028.532 -449.414 

2 734240 - Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 1.230.000 840.000 -390.000 

3 737700 - Tweede verblijven 432.000 216.000 -216.000 

4 737400 - Leegstaande  woningen en gebouwen 300.000 150.000 -150.000 

5 734000 - Algemene bedrijfsbelasting 584.414 498.473 -85.941 

6 740202 - Subsidie responsabiliseringsbijdrag 327.329 312.396 -14.933 

 

 1: voorspelling dividend Eandis 

 2: daling bedeling reclame (corona of structureel? Voorzichtigheidshalve als structureel 

beschouwd) 

 3: halvering tarief tweede verblijven (zie 2.2.) 

 4: halvering tarief leegstand (zie 2.3.) 

 5: afschaffing bedrijfsbelasting (zie 2.1) 

 6: aangepast aan meest recente raming 

5.1.2. OCMW 

Meeruitgaven  (exclusief personeelskosten) 
In totaal wordt er door deze wijziging van het meerjarenplan 592.578 euro meer voorzien in 
exploitatie-uitgaven (zonder personeelskosten). De belangrijkste wijzigingen (invloed groter dan 
10.000 euro in het meerjarenplan) worden hieronder weergegeven. 

nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 
1 648000 - Toekenning leefloon  1.200.000 1.440.000 240.000 

2 616100 - Andere vergoedingen aan derden 821.128 941.128 120.000 

3 616130 - Vergoeding sociaal statuut onthaalouders 0 102.000 102.000 

4 615220 - Communicatie telefonie en internet 12.000 89.155 77.155 

5 648130 - Steun verwarmingstoelage 120.000 180.000 60.000 

6 616140 - Compensatievergoeding onthaalouders 0 40.000 40.000 

7 615160 - Algemene administratiekosten 7000 43.607 36.607 

8 648161 - Steun Covid-19 - KB 3 juli 2020 (f) 0 28.030 28.030 

9 648260 - Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen 0 16.386 16.386 

10 648160 - Steun voor armoedebestrijding 0 15.525 15.525 

11 615500 - Aankoop personenalarmtoestelllen 2400 17.400 15.000 

12 648110 - Sociale en culturele participatie 0 11.454 11.454 

 

 1: verhoging budget leefloon omwille van mogelijke impact coronacrisis 

 2: de opstart van een nieuw kinderopvanginitiatief vergt extra middelen (wordt 

gecompenseerd aan inkomstenzijde via subsidies) 



Gemeente en OCMW Oosterzele 
Wijziging meerjarenplan 2020/1 

Pagina 22 van 99 

 3: zie 2 

 4: technische aanpassing – na samenvoegen van de rekeningstelsels van OCMW en 

gemeente stond dit gebudgetteerd op de rekening 615220 

 5: toename steunvraag (wordt gesubsidieerd) 

 6: compensatievergoeding naar aanleiding van de coronacrisis (wordt gesubsidieerd) 

 7: technische aanpassing: na samenvoegen van de rekeningstelsels van OCMW en 

gemeente stond dit gebudgetteerd op de rekening 615160 

 8: wordt gecompenseerd aan inkomstenzijde (740681) 

 9: wordt gecompenseerd aan inkomstenzijde (740860) 

 10: wordt gecompenseerd aan inkomstenzijde (740160) 

 11: technische aanpassing - was op het foute artikel voorzien (stond voorheen op 

614520) 

 12: technische aanpassing - splitsing rekening 648100 naar 648110 

 

Minderuitgaven 
De belangrijkste wijzigingen (invloed groter dan 10.000 euro in het meerjarenplan) worden hieronder 
weergegeven 

nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 

1 616120 - Vergoeding installatiepremie onthaalouders 81.000 6.000 -75.000 

2 615200 - Interne organisatie - sensibilisatie (nav organisatiedoelen) 62.755 0 -62.755 

3 615100 - Externe sensibilisatiecampagnes (nav organisatiedoelen) 36.607 0 -36.607 

4 648010 - Toekenning leefloon  120.000 103.333 -16.667 

5 614520 - Cultuur- & openluchtklassen 15.600 3.000 -12.600 
 

 1: technische aanpassing - opgesplitst naar rekening 616120 (foutje bij samenvoeging 

met de gemeente, budget van 13.500 was wel voorzien maar volstond niet omwille van 

opstart nieuw kinderopvanginitiatief) 

 2: technische aanpassing - dubbel nummer in gebruik met gemeente na samenvoeging - 

overgeboekt (615200/01100 naar 615220/01100) 

 3: technische aanpassing - dubbel nummer in gebruik met gemeente na samenvoeging - 

overgeboekt (615100/01100 naar 615160/01100) 

 4: op dit artikel worden de leeflonen geboekt die uitgekeerd worden aan de personen 

die in het project “activering van tewerkstelling” opgenomen zijn. Aangezien de opstart 

van dit project vertraging opliep zijn de budgetten van 2020 niet meer nodig 
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 5: technische aanpassing: budget diende voorzien te worden op van 615500 (fout na 

samenvoeging van rekeningstelsels) en werd dus verschoven. 

 

Personeelskosten 
Er wordt 113.501 euro meer voorzien in personeelskredieten. Hiermee worden de aanwervingen 
voorzien in het nieuwe organogram betaald. Daarnaast werden er ook aanpassingen gedaan naar 
aanleiding van personeelsleden die deeltijds werken maar nog als voltijds opgenomen waren in het 
oorspronkelijk meerjarenplan. 

Meerontvangsten 
In totaal wordt er verwacht dat het OCMW 326.538 euro meer zal ontvangen in exploitatie dan 
voorzien in het oorspronkelijk meerjarenplan 

De belangrijkste wijzigingen (invloed groter dan 10.000 euro in het meerjarenplan) worden hieronder 
weergegeven 

nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 

1 740800 - Subsidie staat leefloon ae begunstigde ingeschr in het BR 660.000 792.000 132.000 

2 700000 - Opbrengsten uit prestaties 1.798.800 1.873.800 75.000 

3 740530 - Subsidie verwarmingstoelage 120.000 180.000 60.000 

4 740640 - Specifieke tegemoetkoming andere overheid ko 360.000 420.000 60.000 

5 740660 - Specifieke tegemoetkoming compensatievergoeding 0 40.000 40.000 

6 740861 - Subsidie Covid-19 - KB 3 juli 2020 0 28.030 28.030 

7 740610 - Personeelssubsidie (Via4) 0 20.069 20.069 

8 744000 - Pensioenbijdrage van mandatarissen 1.653 19.800 18.147 

9 740862 - Subsidie Covid-19 - KB 3 juli 2020 personeelskost 0 16.386 16.386 

10 740160 - Subsidie voor armoedebestrijding 0 15.525 15.525 

11 740670 - Subsidie kinderopvangwijzer 0 12.675 12.675 
 

 1: meer uitgaven voor toegekende leeflonen betekent ook een toename van de 

ontvangsten 

 2: inkomsten nieuwe groepsopvang 

 3: budgetneutraal (zie meeruitgaven OCMW) 

 4: idem 

 5: idem  

 6: idem 

 7: de kosten van het sectoraal akkoord worden gedeeltelijk gesubsidieerd 

 8: wijziging op basis van recente ramingen 

 9: zie 3 

 10: coronasubsidie voor consumptiebonnen 
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 11: subsidie kinderopvangwijzer 

 

Minderontvangsten 

nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 
1 740550 - Staatstoelage opvanginitiatief 960.000 840.000 -120.000 

2 740801 - Subsidie staat leefloon ingevolge art 60 § 7 120.000 103.333 -16.667 

 

 1: bijstelling naar aanleiding van ontvangsten tot en met augustus 2020 

 2: op dit artikel worden de subsidies voor de leeflonen geboekt die uitgekeerd worden 

aan de personen die in het project “activering van tewerkstelling” opgenomen zijn. 

Aangezien de opstart van dit project vertraging opliep zijn de budgetten van 2020 niet 

meer nodig 

5.2. Investeringen 

5.2.1. Gemeente 

Uitgaven 
Het totaal aan investeringen voor de gemeente Oosterzele neemt in dit meerjarenplan toe met 
2.882.774 euro ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan. 

Hieronder worden alle wijzigingen in het investeringsbudget weergegeven waarbij het totaal aan 
uitgaven voor het hele meerjarenplan wijzigt. Daarnaast werden er ook budgetten verschoven van 
het ene jaar naar het andere, maar de budgetten van die investeringsprojecten blijven gelijk en 
worden hieronder dus niet weergegeven. 

nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 

1 aankoop aandelen creat 0 500 500 

2 Investeringen schoolomgeving VBS Balegem 0 28.574 28.574 

3 investeringstoelage brandweer 298.244 297.364 -880 

4 fluvius - aanschaf activa in leasing 0 2.153.147 2.153.147 

5 fluvius - aanschaf aandelen IGS 0 538.025 538.025 

6 Investeringssubsidies KerkfabriekLandskouter (Sint-Agatha) 0 27.038 27.038 

7 Investeringssubsidies KerkfabriekGijzenzele (Sint-Bavo) 12.000 35.000 23.000 

8 Investeringssubsidies KerkfabriekOosterzele (Sint-Gangulfus) 270.000 250.000 -20.000 

9 Investeringssubsidies KerkfabriekScheldewindeke (Sint-Christ 54.000 45.000 -9.000 

10 opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen // RUP zonevreemde sport 0 70.000 70.000 

11 schoolomgevingen // Schoolomgeving Gilo Balegem 50.000 105.000 55.000 

12 investeringen wagenpark // Lichte vrachtwagen CNG 50.000 95.678 45.678 

13 renovatie guillotinemolen 0 25.000 25.000 

14 Aankoop bureaumeubilair Gilo Oosterzele 0 19.217 19.217 

15 bijenhal 27.000 38.000 11.000 

16 investeringen GILO // sleutelplan GILO 30.000 34.000 4.000 
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nr rekening vorig MJP nieuw MJP Δ totaal 

17 aankoop gronden aquafin - Scheldewindeke 35.000 30.975 -4.025 

18 branddetecties bibliotheek en loods 50.000 43.000 -7.000 

19 fietspaden // Grondinnemingen fietspaden 20.000 0 -20.000 

20 aanleg en onderhoud voetpaden // Onderhoud voetpaden 680.000 620.000 -60.000 
 

 1: aandelen creat (aankoopcentrale) 

 2: budget was voorzien in 2019, factuur ontvangen in 2020 

 3: 2020: begrotingswijziging (GR 18/6; 2021: budgetopmaak) 

 4: Fluvius - licht als een dienst - activa in leasing 

 5: Fluvius - licht als een dienst 

 6: aanpassing aan goedgekeurde meerjarenplannen kerkfabrieken en budget 2021 (in 

opmaak) 

 7: aanpassing aan goedgekeurde meerjarenplannen kerkfabrieken en budget 2021 (in 

opmaak) 

 8: aanpassing aan goedgekeurde meerjarenplannen kerkfabrieken en budget 2021 (in 

opmaak) 

 9: aanpassing aan goedgekeurde meerjarenplannen kerkfabrieken en budget 2021 (in 

opmaak) 

 10: CBS22/9: princiepsbeslissing opmaak zonevreemde sport (zie ook GR 19/02/2020), 

raming 58.000 euro + 12.000 euro voor communicatie 

 11: CBS 16/6: schoolomgeving gilo balegem. 50.000 voorzien op artikel BI 0802-0. Via 

raming overgezet naar dit artikel. Beslissing CBS: +90000. CBS22/9: gegund voor 

100.000. Wordt uitgevoerd in 2021 

 12: aankoop was voorzien op budget 2019. Veel latere levering dan verwacht waardoor 

aankoop geboekt moest worden in 2020 (factuur pas ontvangen na afsluiting boekjaar 

2019) 

 13: renovatie guillotinemolen 

 14: facturen ontvangen in 2020 (ook goedgekeurd op budget 2019) 

 15: CBS 21/4: uiteindelijke gunning +5589 en andere werken niet opgenomen in bestek 

(water en elektriciteit) 

 16: facturen ontvangen in 2020 (ook goedgekeurd op budget 2019) 

 17: budget verminderd met aankoopkosten (4.025 euro naar 616015) 

 18: uiteindelijke gunning 7.000 euro lager dan geraamd 
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 19: innames werden reeds voltooid eind 2019 

 20: overraming in oorspronkelijk MJP. In 2020 maximaal 120.000 euro nodig, volgende 

jaren blijft budget van 100.000 behouden 

 
Ontvangsten 
In totaal wordt er 1.297.984 euro meer ontvangen dan voorzien in het oorspronkelijk meerjarenplan. 
Deze ontvangsten zijn als volgt samengesteld: 

achterstallige subsidie ontvangen die niet gebudgetteerd was (werken schoolomgeving leefschool). Was 
niet voorzien wegens onzeker.  

146.583 

achterstallige subsidie ontvangen. Was niet voorzien wegens onzeker.  120.164 

Fluvius - licht als een dienst (zie 3.1.) 717.389 

Fluvius - licht als een dienst - kapitaalvermindering (afschrijving) nieuwe aandelen (zie 3.1) 313.848 

 

5.2.2. OCMW 

In 2019 werd krediet toegekend om een nieuwe wagen te kopen voor de sociale dienst. Deze 
aankoop werd nog niet voltooid. Dit krediet van 15.000 euro is weer opgenomen in dit 
meerjarenplan. 
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5.3. Liquiditeiten 

5.3.1. Gemeente 

In totaal wordt er 533.367 euro minder uitgegeven dan verwacht in het oorspronkelijke 
meerjarenplan. Door de schuldherschikking bij Belfius geeft Oosterzele 1.217.885 euro minder uit 
aan kapitaalaflossingen. Door de overname door Fluvius van het openbaar verlichtingsnet (zie 3.1.) 
stijgt de aflossing van de leasingschulden met 684.519 euro maar door het aangaan van die 
leasingschuld stijgen de ontvangsten in het liquiditeitenbudget met 2.153.147 euro.  

5.3.2. OCMW 

Er zijn geen wijzigingen in het liquiditeitenbudget van het OCMW. 
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6. SAMENVATTING  
Door de incorporatie van het resultaat van 2019 en door een herschikking van de schulden kan het 
bestuur: 

 het tarief van de bedrijfsbelasting verlagen naar 0 voor het aanslagjaar 2021 

 De tarieven voor leegstand en tweede verblijven halveren, waardoor ze weer in lijn komen te 

liggen met de omliggende gemeenten 

 Het nieuwe organogram gedeeltelijk implementeren 

Ook werden de impact van de coronacrisis op de inkomsten van de personenbelasting én de kosten 
van het sectoraal akkoord in deze meerjarenplanwijziging opgenomen. 

Er dienden geen projecten geschrapt te worden, het beschikbaar budgettair resultaat in 2025 is 
759.068 euro meer dan in het oorspronkelijke meerjarenplan. Hierdoor zijn de gemeente en het 
OCMW gewapend tegen eventuele gevolgen van de coronacrisis.  De autofinancieringsmarge neemt 
in 2025 af van 820.315 euro naar 528.469 euro. 
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Strategische nota 2020 - 2025 
Gemeente OOSTERZELE 
Dorp 1 
KBO: 0207454294 NIS: 44052 
 
OCMW OOSTERZELE 
Gootje 2 
KBO: 0212204920 NIS: 44052 
 
Voorzitter: Hilde De Sutter 
Algemeen Directeur: Borchert Beliën 
Financieel Directeur: Joeri De Maré 
 

 

 

 

STRATEGISCHE NOTA  



Gemeente en OCMW Oosterzele 
Wijziging meerjarenplan 2020/1 

Pagina 30 van 99 

Strategische doelstelling: 1 (prioritair) 

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en 
laagdrempelige dienstverlening 
 

Exploitatie 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 80.518 54.250 28.650 23.675 23.700 23.725 
Saldo -80.518 -54.250 -28.650 -23.675 -23.700 -23.725 

Investeringen 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 300.000 30.000 0 0 0 0 
Uitgaven 252.013 774.950 147.200 127.200 127.200 93.200 
Saldo 47.987 -744.950 -147.200 -127.200 -127.200 -93.200 

 

Beleidsdoelstelling: 1 (prioritair) 

We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte 
dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen 
 

Exploitatie 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 80.518 54.250 28.650 23.675 23.700 23.725 
Saldo -80.518 -54.250 -28.650 -23.675 -23.700 -23.725 

Investeringen 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 300.000 30.000 0 0 0 0 
Uitgaven 252.013 774.950 147.200 127.200 127.200 93.200 
Saldo 47.987 -744.950 -147.200 -127.200 -127.200 -93.200 

 

Actieplan 1 (Prioritair) 
De participatie van de burger bij het bestuur verhogen en innoveren 
 

Exploitatie 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 
Uitgaven 17.380 17.650 9.650 4.650 4.650 4.650 
Saldo -17.380 -17.650 -9.650 -4.650 -4.650 -4.650 

 

Actieplan 3 (Prioritair) 
Performant personeelsbeleid 
 
Geen financiële gegevens 
 


