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  AGB WILLEBROEK

  KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

2020

Kastoestand per 31/12/2020 16.042 

Openstaande vorderingen op KT 1.810.422 

Openstaande schulden op KT 1.841.108 

Prijssubsidie gemeente 237.414 

Exploitatieuitgaven in het boekjaar 487.303 

Exploitatieontvangsten in het boekjaar 501.213 

Budgettair resultaat van het boekjaar -5.488 

Gecumuleerd budgettair resultaat  33.193 

Autofinancieringsmarge  -5.488 

Investeringen in het boekjaar 4.003.328 

Desinvesteringen in het boekjaar 

Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar 

Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar 

Nieuw aangegane leningen 4.003.328 

Vervroegde terugbetaling van leningen 

Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2020 4.837.377 

Periodieke aflossingen op leningen 19.399 

Intresten op leningen 

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar 45.005 
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Beleidsevaluatie

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891 / IK 750 EK 3218

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Prioritaire Inhoudstabel: VT
Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen - bibliotheek).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 389.903,12 493.070,00 715.780,00

Ontvangsten 339.486,42 414.282,43 767.361,00

Saldo -50.416,70 -78.787,57 51.581,00

Investeringen
Uitgaven 4.003.328,27 4.012.550,00 8.573.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.003.328,27 -4.012.550,00 -8.573.000,00

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004
We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontspannen in de eigen gemeente en dat ze dit kunnen doen op een
kwaliteitsvolle manier.  Willebroek moet meer uitstraling krijgen als gemeente op het vlak van ontspanning, vrije tijd, (top)sport en
recreatie.  Voor recreatie zetten we in op onze groene omgeving en voldoende ontspanningsmogelijkheden nabij water en groen,
van jong tot oud.  Op die manier kunnen de Willebroekenaren en bezoekers hun batterijen opladen door middel van recreatieve
vrijetijdsbesteding, maar ook in sport, jeugd, cultuur, evenementen of andere beleving in ontspanning.  Door vrijetijdsbesteding in
onze gemeente te stimuleren, versterken we ook indirect het samenhorigheidsgevoel en creëren we ontmoetingsmomenten voor
onze inwoners.  We streven naar een breed gedragen, kwalitatief "Sport voor Allen" en "Cultuur voor Allen" beleid.  Sport, cultuur,
vrijetijdsbesteding en ontspanning zijn belangrijk als sociaal bindweefsel.  We zetten meer in op een gemeenschapsvormend
vrijetijdsbeleid en verbindende communicatie met en tussen verenigingen en de Willebroekenaar.  Ook de jongeren in onze
gemeente verdienen bijzondere aandacht.  Jongeren en onze verenigingen zijn zeer belangrijke factoren binnen het
vrijetijdsgebeuren.  Het vrijetijdsbeleid omvat niet enkel het lokaal jeugd-, cultuur-, toerisme- en sportbeleid, maar ook het
creëren van ontmoetingsmomenten tussen onze inwoners.  Door de vrije tijd in onze gemeente te stimuleren, versterken we het
samenhorigheidsgevoel van onze inwoners.  Dit uit zicht onder andere in goed werkende verenigingen.  Daarom zijn
voorwaardelijke financiële ondersteuning, begeleiding en investeringen in een goede accommodatie belangrijk.  Daarnaast zorgen
we voor een divers activiteitenaanbod verspreid over de hele gemeente gedurende het ganse jaar.  Het jaar rond bieden we
uiteenlopende activiteiten en evenementen aan, waar lokaal talent en handelaars kansen krijgen.  We willen nog meer inzetten op
de communicatie hierover met de Willebroekenaar.  Lokaal beleid staat dicht bij de burger én is burgergericht.  Vrijetijdsbesteding
en ontspanning zijn hierbij een waardevol middel binnen een integraal lokaal meerjarenplan.  Niet in het minst moet de
vrijetijdbesteding zijn maatschappelijke meerwaarde tonen binnen vrijetijds- en gezondheidsbeleid.  Om dit te realiseren is het
noodzakelijk dat er een geoliede samenwerking is tussen de diverse actoren binnen de gemeente.  Om dit allemaal in optimale
omstandigheden mogelijk te maken werken we verder aan een aangepast accommodatiebeleid waarbinnen we momenteel
(letterlijk en figuurlijk) bouwen aan een Huis van de Vrije Tijd.  In dit open huis reiken cultuur, sport, jeugd, toerisme en
evenementen elkaar de hand waarbij ze samen zorgen voor een divers activiteitenaanbod. Om actieplannen op een efficiënte
wijze te kunnen realiseren zijn voldoende werkingsmiddelen en methodieken cruciaal om de doelstellingen te behalen.  Waar
nodig wordt geïnvesteerd in externe expertise (b.v. raamcontracten) om de taken uit de beleidsplanning rond te krijgen.
Activiteiten moeten veilig en vlot kunnen verlopen, in samenwerking en met ondersteuning van onze diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: 1. Vrije tijd en verenigingen vormen mee de lokale gemeenschap en een bron van samenwerking.
2. Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme.
3. Een plaats in de vrije tijd voor onze jongeren.
4. Een vitale samenleving met sport en recreatie.
5. Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel.
6. Het Hus van de Vrije Tijd zorgt voor ruimte en een moderne infrastructuur.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 389.903,12 493.070,00 715.780,00

Ontvangsten 339.486,42 414.282,43 767.361,00

Saldo -50.416,70 -78.787,57 51.581,00

Investeringen
Uitgaven 4.003.328,27 4.012.550,00 8.573.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.003.328,27 -4.012.550,00 -8.573.000,00

Financiering
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Prioritair actieplan: AP000022
Het huis van de vrije tijd zorgt voor ruimte en moderne infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: Het Huis van de Vrije Tijd is geen doel op zich, maar een middel. Een middel om mensen in alle
vrijheid keuzes te
laten maken, elkaar te laten ontmoeten, met elkaar te laten communiceren en zich thuis te laten
voelen. Het moet
een plaats zijn zonder drempels. Een plek die, letterlijk en figuurlijk, toegankelijk is voor iedereen
zonder
onderscheid van welke aard of beperking. Omdat we iedereen een mooie plek gunnen voor
ontspanning en vrije
tijd zorgen we voor een moderne nieuwe infrastructuur waarbij we streven naar een ideaal
ruimtegebruik en de
aangename beleving ervan. We hebben ook aandacht voor een inclusief beleid, investeringen en
initiatieven die de
participatie van kansengroepen aan vrijetijdsactiviteiten vergroten en die financiële drempels
wegnemen. De
verschillende vrijetijdsdiensten komen samen in een vrijetijdsloket waar alle burgers terecht kunnen
voor alle
dienstverlening van onze partners in vrije tijd. Op dit centraal aanspreekpunt kunnen personen,
vrijwilligers en
verenigingen terecht voor alle informatie en aanvragen voor o.a. vrijetijdsactiviteiten, vergunningen
en het huren
van materiaal, … Hiermee verhogen we de toegankelijkheid en vermijden we drempels in de
dienstverlening voor
vrije tijd, ook in de deelgemeenten.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 168.086,94 185.665,00 183.180,00

Ontvangsten 237.465,68 287.372,15 237.833,00

Saldo 69.378,74 101.707,15 54.653,00

Investeringen
Uitgaven 4.003.328,27 4.012.550,00 8.573.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.003.328,27 -4.012.550,00 -8.573.000,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000101
Ter beschikking stellen en/of aanbieden van kwalitatieve publieke ruimte en infrastructuur met het oog op sport en
beweging.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 120.900,29 128.965,00 150.620,00

Ontvangsten 218.120,93 260.027,15 200.933,00

Saldo 97.220,64 131.062,15 50.313,00

Investeringen
Uitgaven 3.971.463,52 3.698.770,00 8.463.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.971.463,52 -3.698.770,00 -8.463.000,00

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

AGB Willebroek (0679.456.888) 01/06/2021 09:22 3 / 107 / 180



Totaal niet-prioritaire acties:
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 47.186,65 56.700,00 32.560,00

Ontvangsten 19.344,75 27.345,00 36.900,00

Saldo -27.841,90 -29.355,00 4.340,00

Investeringen
Uitgaven 31.864,75 313.780,00 110.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -31.864,75 -313.780,00 -110.000,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP000024
Evenementen zorgen mee voor een fier Willebroek gevoel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: Het organiseren van activiteiten behoort tot het DNA van onze inwoners, verenigingen en
handelaars.
Evenementen en activiteiten brengen mensen samen, vergroten het samenhorigheidsgevoel en
geven kleur aan
het leven in de gemeente. We zorgen dus het jaar rond voor uiteenlopende evenementen waar
lokale artiesten en
handelaars kansen krijgen. Of het doel nu ‘plezier’ of ‘promotie’ is, samen met diverse
organisatoren, we streven
ernaar van elk evenement een succes te maken. We bekijken of dat beter lukt in de nieuwe
organisatiestructuur
van vrije tijd. We zetten in op de huidige evenementen (Kanaalfeesten, carnaval, jaarmarkt, 11 juli-
viering,
Homecoming/Taptoe…) maar blijven alert via een voortdurende evaluatie. Ook de ondersteuning
van buurt- en
straatfeesten en buurtoverstijgende evenementen krijgen voldoende steun en aandacht.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 39.894,45 42.200,00 175.600,00

Ontvangsten 37.248,16 40.155,00 206.600,00

Saldo -2.646,29 -2.045,00 31.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000107
We organiseren het hele jaar door evenementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 39.894,45 42.200,00 175.600,00

Ontvangsten 37.248,16 40.155,00 206.600,00

Saldo -2.646,29 -2.045,00 31.000,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Prioritair actieplan: AP000025
Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: Cultuur brengt mensen samen en draagt bij tot verbondenheid en onze gemeenschappelijke
identiteit. Cultuur is
ook het cement van de samenleving, het verbindt en zet aan tot denken. Het stelt mensen in staat
talenten te
ontwikkelen. Omdat de gemeente zich als bestuursniveau het dichtst bij de mensen bevindt, is de
gemeente het
best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en te stimuleren.
Toerisme laat ook
onze geschiedenis zien en promoot ook ons erfgoed. Het toeristisch onthaal en de toeristische
werking bouwen
we verder uit, inclusief rond het sashuis in Klein Willebroek. Met respect voor de huidige en
historische rol die onze
kerken vervulden en nog steeds vervullen werken we mee aan een realistisch herbestemmingsplan.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 66.750,78 77.050,00 152.750,00

Ontvangsten 56.572,58 77.905,28 322.928,00

Saldo -10.178,20 855,28 170.178,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000108
Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 66.750,78 77.050,00 152.750,00

Ontvangsten 56.572,58 77.905,28 322.928,00

Saldo -10.178,20 855,28 170.178,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
Totaal niet-prioritaire actieplannen:

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 115.170,95 188.155,00 204.250,00

Ontvangsten 8.200,00 8.850,00 0,00

Saldo -106.970,95 -179.305,00 -204.250,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
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Prioritaire Inhoudstabel: IO
Interne organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 97.399,53 101.750,00 54.800,00

Ontvangsten 161.726,88 214.050,00 20.100,00

Saldo 64.327,35 112.300,00 -34.700,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 15.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -15.000,00

Financiering
Uitgaven 19.398,78 28.512,43 15.881,00

Ontvangsten 4.003.328,27 4.012.550,00 8.588.000,00

Saldo 3.983.929,49 3.984.037,57 8.572.119,00
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006
De toekomst van de gemeentelijke organisatie Willebroek gebeurt niet zo maar, die wordt aangemaakt met onder andere de
noodzakelijke investeringen om verbetering te brengen in het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van onze gemeente.
Niettegenstaande de term "corporate governance" stilaan gemeengoed begint te worden, in essentie heeft "governance" te
maken met besturen, beheersen, verantwoording, toezicht, controle en geëngageerde werknemers.  Het strekt ertoe de
bestuursstructuren en de besluitvormingsprocessen van efficiënter te organiseren, met planning te objectiveren en transparanter
te maken.  Een sturend beleid en burgerparticipatie geven vorm aan een toekomstideaal en een langdurige houdbaarheid als
maatstaf zodat generaties lang kunnen nagenieten en fier kunnen zijn op Willebroek.  Snel en resultaatgericht te werk gaan,
efficiënt, krachtig, klantgeoriënteerd besturen, een professionele planning, geëngageerde werknemers met expertise en goed
management staan centraal om de beleidsdoelstellingen te halen en de noden van de samenleving in te vullen.  Een moderne
organisatie is voortdurend in evolutie die boeiende uitdagingen aangaat en zelf de verbetering opzoekt omdat hogere overheden
nieuwe eisen stellen of bevoegdheden overdragen of het regelgevend kader wijzigen en omdat inwoners telkens en terecht
nieuwe verwachtingen hebben.  Er zijn altijd redenen voor de opmaak van de gepaste regelgevingen en preventief handelen, het is
overduidelijk dat regels maar tot het beoogde resultaat kunnen leiden als ze ook effectief afgedwongen worden.  De
gemeenteraad is het hart van de democratie, verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen en de
inwoners uit te leggen waarom bepaalde beslissingen genomen worden.  Hoe een gemeente bestuurd wordt voel je ook letterlijk
in je portemonnee. We hanteren rechtvaardige belastingen en houden de gemeentefinanciën gezond, dit kan alleen maar door
degelijk en zuinig beleid en een efficiënte besteding van middelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: 1. Een klantgerichte organisatiestrategie met een visie voor 2830.
2. Een goede communicatie en verder bouwen aan een sublieme en een toegankelijke dienstverlening.
3. Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.
4. De gemeente staat voor een degelijk financieel beheer.
5. Aanvaardbare en redelijkheid inzake belastingen.
6. Een verantwoorde den duidelijke subsidiepolitiek.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 97.399,53 101.750,00 54.800,00

Ontvangsten 161.726,88 214.050,00 20.100,00

Saldo 64.327,35 112.300,00 -34.700,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 15.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -15.000,00

Financiering
Uitgaven 19.398,78 28.512,43 15.881,00

Ontvangsten 4.003.328,27 4.012.550,00 8.588.000,00

Saldo 3.983.929,49 3.984.037,57 8.572.119,00
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Prioritair actieplan: AP000042
Een performant personeelsbeleid en integrale (samen)werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: We werken stevig door op de ingezette organisatieontwikkeling. Dat doen we onder meer door
gericht te
investeren in de feedback en ontwikkeling van vakmanschap. Een significant deel van het eigen
personeel wordt
verder opgeleid tot begeleiders van dialogen, intervisie, innovatie- en leanprocessen evenals
trainingen in
klantvriendelijkheid en gastvrijheid. We gaan medewerkers volop inzetten om de
organisatieontwikkeling samen
met hun collega’s verder vorm te geven. Hiermee beperken we de inhuur van externen en blijft de
kennis behouden
voor de organisatie: de lerende organisatie. Onze organisatie Willebroek voert een geïntegreerd en
duurzaam HRbeleid
dat gericht is op de realisatie van haar strategische doelstellingen en waarin het aantrekken,
ontwikkelen en
behouden van het talent en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden centraal staan. Hierbij
wordt aandacht
geschonken aan sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook kostenbewustzijn en
inzetbaarheid.
Medewerkers maken het verschil in een bedrijf. Een organisatie met een performant HR-beleid en
een kwaliteitsvol
ondersteunend beleid voor sub- en co-contracting heeft een streepje voor in de ‘war for talent’. Het
voeren van
een respectvol en medewerkersgericht HR-beleid biedt mogelijkheden voor persoonlijke
ontwikkeling en
loopbaanperspectief.

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 357,51 500,00 1.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -357,51 -500,00 -1.500,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000189
De juiste medewerker op de juiste plaats.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000191
Via opleidingstrajecten zorgen we voor medewerkers met optimale kennis en competenties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 357,51 500,00 1.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -357,51 -500,00 -1.500,00

Investeringen
Financiering

Geen niet-prioritaire acties
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Totaal niet-prioritaire actieplannen:
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 97.042,02 101.250,00 53.300,00

Ontvangsten 161.726,88 214.050,00 20.100,00

Saldo 64.684,86 112.800,00 -33.200,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 15.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -15.000,00

Financiering
Uitgaven 19.398,78 28.512,43 15.881,00

Ontvangsten 4.003.328,27 4.012.550,00 8.588.000,00

Saldo 3.983.929,49 3.984.037,57 8.572.119,00

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Inhoudstabel
- LE: Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu.

- BD000001: Een aangename leefomgeving nabij water en groen, d'as Willebroek.
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Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.willebroek.be/jaarrekening

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 750
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
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Voorwoord 
 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de 

lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen (2020) en dat deze lopen tot het 

einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen (2025). Er wordt dus een meerjarenplan 

gemaakt voor de periode 2020-2025. 

Het meerjarenplan 2020-2025 is een bijzonder meerjarenplan. Het is het eerste meerjarenplan 

opgesteld volgens de nieuwe regels inzake de beleids- en beheerscyclus, gekend als BBC2020. Vanaf 

2020 is het budget geïntegreerd in het meerjarenplan. Er zijn nog steeds afzonderlijke kredieten voor 

het OCMW en de gemeente want het gaat om 2 afzonderlijke rechtspersonen met hun eigen 

verplichtingen en verbintenissen, maar de kredieten zijn opgenomen in 1 beleidsrapport met 

gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen. Een beleidsdoelstelling kan dus zowel acties/actieplannen 

omvatten voor de gemeente als voor het OCMW als voor beide. De ramingen die gekoppeld zijn aan 

deze acties/actieplannen en doelstellingen kunnen dus opgenomen zijn in de kredieten van de 

gemeente en/of van het OCMW. 

De regelgeving voor BBC2020 is tot stand gekomen na een evaluatie van het werken met de regels 

rond BBC. Een aantal wijzigingen worden hieronder opgesomd: 

 De focus ligt niet langer op prioritaire doelstellingen. Er wordt nu vertrokken vanuit prioritaire 

actieplannen of prioritaire acties. In Willebroek wordt gekozen voor het niveau van acties. 

 Het budget verdwijnt als afzonderlijk rapport. In een apart schema (M3) worden de kredieten 

vastgelegd per budgettaire entiteit. 

 Er zijn minder schema’s dan vroeger. Het doel is dat de resterende schema’s beter leesbaar 

zijn. 

 De beleidsdomeinen, vroeger cruciaal bij het toekennen van kredieten, verhuizen naar de 

toelichting. Ze hebben enkel nog een informerende waarde naar de raad toe. 

 Rapportering is belangrijker dan autorisatie. Er schieten nog weinig kredietbeperkingen over. 

Wel wordt een opvolgingsrapportering voorzien voor het einde van het derde kwartaal, met 

betrekking tot de eerste 2 kwartalen. 

 De financiële evenwichten blijven behouden. Het resultaat op kasbasis maakt echter plaats voor 

het beschikbaar budgettair resultaat. Naast de autofinancieringsmarge duikt nu ook de 

gecorrigeerde autofinancieringsmarge op. Deze gecorrigeerde versie van het structureel 

evenwicht wil de effecten van alternatieve financieringswijzen neutraliseren. De evenwichten 

worden ook geconsolideerd voor gemeente en OCMW. 

 De investeringsenveloppe en het verbinteniskrediet verdwijnen (autorisatie-elementen). Het   

investeringsproject verschijnt als gelijkaardig schema, maar met een andere betekenis 

(rapporterend). 

 Er is een keuze voor deregulering en voor het verder maken van afspraken binnen het 

organisatiebeheersingssysteem. 

De jaarrekening moet toelaten om het gevoerde beleid te evalueren. Hiervoor dient de jaarrekening een 

zicht te bieden op de mate waarin de prioritaire acties werden gerealiseerd. 

Daarnaast heeft de jaarrekening nog steeds een financiële functie. De jaarrekening moet immers een 

volledig en getrouw beeld geven van de werkelijke financiële situatie van een bestuur, aangezien het 

de reële verrichtingen weergeeft en geen voorafgaandelijke ramingen. De jaarrekening laat een 

vergelijking toe tussen wat gepland was (budget) en wat uiteindelijk gerealiseerd is (jaarrekening). 

Ondertussen zijn we in Willebroek ingestapt in ORBA. ORBA is een registratie-en 

rapporteringsinstrument dat een organisatie in staat stelt om de realisatiegraad van hun doelstellingen 

en de bijdrage vanuit de reguliere werking op te volgen. Verschillende werkgroepen werden hiervoor 

reeds in het leven geroepen: Werkgroep kengetallen, stuurgetallen, projectmanagement en 

jaaractieplanning 

Het is de bedoeling dat we de jaarrekening 2021 met deze gegevens zullen aanvullen. 
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I. Inhoudelijke evaluatie in 

kader van de jaarrekening 

2020 
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2020. De samenstelling van het jaartal leek op een feestjaar te wijzen, maar niets is minder waar.  

Een aangename 

leefomgeving nabij 

water en groen.            

Das Willebroek. 
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Een aangename leefomgeving nabij water en groen, 

Das Willebroek. 
 

Prioritaire acties 
 

 Actieplan 000001 Een aantrekkelijke open ruimte verhoogt de 

leefbaarheid. 
 

 AC 000004  Inrichten van de publieke ruimte. 

 Onderzoek naar een kwaliteitsvol centrum van Willebroek - Op 17/06/2020 werd er door 

het team van de Vlaamse Bouwmeester een toelichting gegeven aan de 

gemeenteraadscommissie over de werkwijze van de 'Open Oproep'. Gelet dat er per jaar 2 

inschrijvingsmomenten zijn (juli 2020 en januari 2021) werd er tijdens deze toelichting 

voorgesteld om deel te nemen aan de open oproep van januari 2021.  De gemeenteraad nam 

op 24 november 2020 kennis van de projectomschrijving voor de studieopdracht voor het 

centrum, het voorstel tot mandaat voor de deelname aan de open oproep van januari 2021. in 

dezelfde zitting gaf de gemeenteraad haar akkoord voor de projecomschrijving, voorstel tot 

mandaat om zich kandidaat te stellen voor de open oproep van januari 2021.   

 Bebloeminingsactie'Willebroek zet de bloemetjes buiten': Voor de bebloemingsactie 

konden burgers zich inschrijven om hun voortuin of –gevel op te fleuren met kleurrijke bloemen 

en planten. Hiervoor 

werden in februari  2020 

het reglement en 

inschrijvingsformulier 

opgemaakt, welke in het 

college van 13 maart 

werden gebracht. Burgers 

konden zich voor deze 

actie inschrijven tot 31 

mei. In het totaal hebben 

zich 27 mensen 

ingeschreven. De jury 

heeft intussen hun eerste 

(in juli) en tweede 

rondgang (in september) 

vervolledigd. Na 2 

juryrondes werden de 3 

winnaars gekozen. 

 Straatmeubilair: Vuilnisbakkenplan is op punt gezet en vuilnisbakken werden aangekocht en 

geplaatst in het najaar.  
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 AP 000003 (Leef)milieu en natuur zorgen voor een gezonde  

leefomgeving.                                                                                                     

 AC 000016 We dragen zorg voor onze parken en natuurgebieden. 

 Aanleg ottertunnel en infrastructuur: Landmetersbureau Jan Foqué werd aangesteld als 

ontwerper van de ottertunnel en de omgeving errond. Ze staan vooral in voor het technische 

ontwerp, maar werken samen met ‘de tree musketiers’ voor natuurlijke inrichting ervan. Het 

ontwerp voor de tunnel werd in 2020 quasi gefinaliseerd, om het project in 2021 ten uitvoer te 

kunnen brengen. Ook de subsidies zullen dan pas worden aangevraagd/uitbetaald. 

 Aanvulling en up-to -date houden bosbeheersplan en uitvoeren werken: In het college van 14 

juni 2019 werd het lidmaatschap aan de bosgroep goedgekeurd. Op 11 maart 2020 werd een 

overzicht bezorgd van de bossen te Willebroek aan de bosgroep. Het huidige bosplan ging van 

start in 2010. Een goedgekeurd bosbeheersplan is geldig voor 20 jaar.  

 Subsidie Rivierenland en Natuur (20.000) en Landschap VZW (13.000): Er wordt 

samengewerkt met de vzw landschapszorg van Natuurpunt voor het beheer van de 

gemeentelijke natuurgebieden en bossen en met Regionaal landschap Rivierenland mbt de 

integrale werking aan het landschap. In februari 2020 vond een vergadering plaats met Natuur 

en Landschapszorg VZW.  Er werd in totaal 1200 uren voorzien voor natuurbeheerswerken.  

 Actieplan 000004 Openbare werken en GW zorgen voor kwaliteit 

en structureel goed onderhouden openbaar domein. 
 

 AC 00022 Project Breendonkstraat. 

 Voor het Project Breendonkstraat is de voorontwerpfase afgerond. Het studiebureau is 

momenteel bezig met de opmaak van een rooilijnplan om een nieuwe rooilijn vast te leggen. 

Daarna zal het definitief ontwerp opgemaakt worden en de omgevingsvergunningsaanvraag 

gedaan worden. Het project kon in 2020 nog niet in uitvoering gaan. Het sinds eind 2019 

nieuwe decreet rond gemeentewegen maakte de opmaak van een rooilijnplan noodzakelijk. Dit 

vergde zeer veel tijd.  Er kon bijgevolg nog geen omgevingsvergunningsaanvraag worden 

ingediend in 2020. 

 AC000029 Project Blaasveld - Dorpsplein. 

 In 2020 werd het voorontwerp (masterplan) voor dit project gefinaliseerd en werd een 

belangrijk deel van het participatietraject doorlopen.  Deze participatie werd nog niet volledig 

afgerond; bijsturingen van het ontwerp naar aanleiding van verdere participatie zijn nog 

mogelijk. 

 AC000032 We bieden onze nabestaanden gratis of betalende begravingen aan. 

 Masterplan: in de werkgroep begraafplaatsen werd een eerste plan van aanpak besproken. 

Verdere stappen werden nog niet gezet in 2020.  

 Aankoop nissen,… : er werd voor circa 50 % van het voorziene budget aan materiaal (nissen) 

aangekocht. 

 De continue werking binnen de begraafplaatsen (voorzien in voldoende urnenkelders, 

columbaria,… ) loopt. De begraafplaats van Blaasveld werd geïntegreerd binnen het project 

'Blaasveld'. Op de begraafplaats te Willebroek zal na een plaatsbezoek van de werkgroep, 

verder worden uitgewerkt welke realisaties prioritair zullen worden aangepakt. 
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 AC000033  We werken samen met externen aan goed onderhouden openbare 

ruimte op basis van een jaarplanning. 

 Bestickering nutskasten: dit project werd opgestart binnen de Erfgoedcel (Igemo). De 

realisatie is pas voor 2021 voorzien.  

 Raamovereenkomst - deel toplagen: een nieuwe raamovereenkomst is ingegaan op 1 

januari 2020. Slechts 22,5  % van het (ruim) voorziene budget werd aangewend voor het 

herstel van toplagen.  Mede door covid viel dit onder de initiële verwachtingen; gedurende een 

beperkte periode konden geen werken worden uitgevoerd (eerste lockdown). Deels werd het 

budget voor toplagen ook aangewend voor het deel voetpaden waar er meer werd gerealiseerd 

dan voorzien. Een rechtzetting naar volgende jaren toe wordt voorzien waarbij het aandeel 

voetpaden wordt opgetrokken ten koste van het aandeel toplagen.  

 Terugvordering opritten: de opbrengst voor 2020 bedroeg 60 % van de raming. Dit is deels 

te verklaren omdat de opbrengsten sterk schommelen per jaar en moeilijk in te schatten zijn. 

Mogelijk verklaart covid ook de relatief lage opbrengst tov de raming, gebaseerd op 

gemiddelden.  

 In functie van het maaien van wegbermen en grachten is een raamovereenkomst lopende 

voor dienstjaren 19-21. In 2020 werd 2x 41 188 m² aan wegbermen en  18 000 m² aan 

grachten/taluds gemaaid. Dit betekent een totaal van 100.376 m².                       

 Het planten en onderhouden van de éénjarigen in de bloementorens, hanging baskets en 

bloembakken langs het kanaal werd in 2020 in samenwerking met Fero gedaan. 

 Buurt aan de beurt is eenmaal doorgegaan in een ander concept. De bevraging ging online 

door en er werden na de actieweek zakjes rondgebracht aan huis. Dat was de buurt achter de 

bib: Willem Van Oranjestraat, Geuzenstraat, Guldenvliesstraat, Egmont en Hoornestraat, 

Herman Vosstraat, Gaston Fromontstraat, Jan Helmanstraat. We deden een online en 

schriftelijke bevraging. We kregen in totaal 25 reacties. Omdat het infomoment niet kon door 

gaan kregen de buurtbewoners een zakje met vuilblik en info over de gemeentelijke diensten. 

We brachten dit aan huis en wie niet thuis was, kon dit komen afhalen aan het gemeentehuis. 
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 AC000036 Project Willebroek Morgen fase 4. 

 De studie voor het definitief ontwerp werd opgestart maar de focus lag in 2020 in hoofdzaak op 

het nieuwe mobipunt ten noorden van het station.  Een eerste reeks overlegmomenten met 

alle betrokken partijen volgde in functie van dit deel van de projectzone. De overige 

projectzone, waarvoor er reeds een goedgekeurd voorontwerp bestond, wordt in 2021 verder 

onderzocht aangezien dit afgestemd dient te worden met de mogelijkheden binnen het nieuwe 

mobipunt. 

 AC000037 Project vernieuwen van voet- en fietspaden. 

 Raamovereenkomst - deel voetpaden : een nieuwe raamovereenkomst is ingegaan op 1 

januari 2020. Voor het herstel van voetpaden,... werd het initiële budget overschreden met 18 

% maar dit werd gecompenseerd aan de zijde van de toplagen.  Een rechtzetting naar volgende 

jaren toe wordt voorzien waarbij het aandeel voetpaden wordt opgetrokken ten koste van het 

aandeel toplagen.   

 

 AP000005  Een duidelijk omgevingsbeleid versterkt de 

leefbaarheid en een ruimtelijk gestructureerd Willebroek 
 

 AC000044 Door doordachte ontwikkelingen zorgen we voor kernversterking en 

opwaardering van de leefomgeving. 

 Aankopen vastgoed centrum na studie: Er werden 2 panden voorgelegd aan de 

gemeenteraad, maar deze wenste het voorkooprecht niet toe te passen. 
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Niet prioritaire acties 

 AC000000 Activeren leegstand, onbebouwde percelen en tegengaan van verkrotting 

ikv woonkwaliteit. 

 In 2020 werd het project opgestart om bij elke nieuwe inhuring een conformiteitsattest  (CA) 

te verplichten. Een conformiteitstattest wordt afgeleverd als de woning technisch voldoet aan de 

eisen van Wonen Vlaanderen op vlak van elektriciteit, vocht, verluchting, gas, trappen… 

De verordening tot verplichting van een CA, de belasting op het niet aanvragen en de wijziging 

van de kostprijs werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2020 en zijn van 

kracht vanaf 1 januari 2021.  
 In 2020 werden 6 conformiteitsattesten afgeleverd en waren er 12 dossiers voor 

woningkwaliteit. 
 Voor leegstand werden er 276 panden in totaliteit opgenomen, 19 panden als tweede 

verblijven en 420 percelen opgenomen in het register voor onbebouwde percelen. 

 AC000001 Duidelijk communiceren, informeren, sensibiliseren en handhaven zorgt 

voor een tevreden burger. 

 Via alle kanalen worden de Willebroekenaar geïnformeerd. De nieuwe website zorgt voor een 

grotere bereikbaarheid. Onze sociale mediakanalen blijven groeien en veel betrokkenheid 

genereren. Via het 2830 magazine wordt elke inwoners nauw betrokken bij het beleid en de 

verschillende acties vanuit het bestuur. 

 

 AC000002 Onderzoek naar woonmogelijkheden in samenwerking met derden. 

 Door de diensten omgeving, wonen en openbare werken en mobiliteit werd in 2020 al 

gebrainstormd over bepaalde thema's van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, 

zoals ondergrondse afvalcontainers, het groenaanbod, parkeren, ... De start voor de opmaak 

van de Gemeentelijke verordening is voorzien in 2021. 

 

 AC000003 We voorzien voldoende (openbare) voorzieningen in woonbuurten. 

 Ontvangst huurgelden voor gebruik volkstuintjes. Niet van toepassing voor 2020 

 

 AC000005 Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte. 

 Het groen werd in 2020 over het algemeen goed onderhouden. Het experiment met de 

bloemenweides werd nog verder uitgebreid (tot ongeveer 2,5ha aan bloemenweides) en 

gaf in 2020 een zeer mooi resultaat. Tevens werden 20.000 bloembollen in de grond 

gestoken wat ook een zeer fraai resultaat opleverde. 

 Er waren 256 meldingen ivm groenonderhoud (waarvan 34 waarvoor geen oplossing 

gevonden werd of niet opgevolgd kon worden door onze diensten). 

 

 AC000006 We zorgen voor een gezonde publieke ruimte. 

 De VVOG fungeert als kennis- en informatiecentrum op het vlak van openbaar groen. Door het 

lidmaatschap biedt de  VVOG aan groenmandatarissen en groenambtenaren een forum aan 

waar vakkennis en ervaring in verband met het ‘groene’ vakgebied kunnen uitgewisseld worden 

tijdens studiedagen en symposia, vakexcursies, seminaries en workshops en waar oplossingen 

voor ‘groene’ problemen met collega’s en vakgenoten kunnen besproken worden. 
 De aangesloten steden en gemeenten kunnen op elk moment beroep doen op de verschillende 

vormen van dienstverlening.  In 2020 nam de gemeente Willebroek opnieuw deel aan de 

Openbare Groen Awards met het nieuwe Brouwerspark in categorie "groene gemeente" en de 

bloemeweides in categorie "gemeente in bloei". 
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 Op 10 december 2020 vond de finale plaats, waarbij Willebroek het maximum van 3 

bloemensymbolen kreeg in de categorie ‘gemeente in bloei’, Willebroek werd benoemd tot 
bijenvriendelijke gemeente met 1 bijensymbool en het Brouwershof werd 4e laureaat  in de 

categorie 'beste groenproject' 

 In 2020 ondergingen een 5-tal (Turfsteeg, Den Blijk, Schobbejak, Maaiveld en Cardijnwijk) 

speelterreintjes een facelift. 
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Handen uit de mouwen voor meer welvaart. Das 

Willebroek. 

Prioritaire acties 
 

 AP000007  Bedrijven, werkgevers en werknemers zorgen 

voor onze welvaart. 
 

 AC000057 Centrummanagement en ondersteuning van (startende) winkeliers, 

doen onze middenstand heropleven. 

 Corona beheerste de werking van economie in 2020. De dienst stelde zich flexibel op om 

(ambulante) handelaars, horeca te ondersteunen tijdens deze periode o.a. door 

o bestickering i.k.v. corona,   

o samen- tegen corona cadeaubonactie,  

o corona-terrassen (o.a. voorbereiding voor heropstart horeca/ coronaterrassen,  

o 20 toelatingen voor coronaterrassen )  

o en subsidies voor gehomologeerde terrasconstructies (4 aanvragen met een totale 

tussenkomst van €12.348) ,  

o aanpassingen van  het marktplan/gebeuren i.f.v. maatregelen ,  

o uitwerking personeelsbonnen,  

o opvolgen impact corona op evenementen (voor verschillende kermissen o.a. 

carnavalkermis, jaarmarktkermis werden voorbereidingen getroffen die uiteindelijk dan 

niet konden plaatsvinden.  

 Digitale cadeaubon/Blockchain: gunningsprocedure werd begin 2020 vastgelegd.  De 

toewijzing op basis van de ontvangen offerte werd eind 2020 voorbereid.                                                                         

 Ook bracht de coronacrisis met zich mee dat eerder goedgekeurde rommelmarkten ... 

verplaatst en/of geannuleerd dienden te worden.   

 Het gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement met cofinanciering van 

Vlaanderen liep ten einde december 2020. Een aangepast reglement werd uitgewerkt en trad in 

voege eind 2020. In 2020 was er in het najaar 1 aanvraag/uitbetaling van een 

gevelrenovatiepremie.  

 Het da's Willebroek verhaal blijft actueel. Inmiddels werden ook alle wagens bestickerd.  

 In 2020 werden 6 nieuwe LED-borden aangekocht waarop lokale handelaars kunnen 

adverteren.  

 Alle initiatieven die werden genomen om de lokale handelaars tijdens de coronapandemie te 

steunen, werden maximaal bekendgemaakt via onze kanalen (#samentegencorona-bon, shop-

lokaal-wedstrijd, personeelsbon, consumptiebon,...). De actie #zorgvoorlicht werd  d.m.v. het 

belichten van verschillende gebouwen mee in de kijker gezet. 
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 AP000008  Een kloppend hart voor de lokale 

handelseconomie. 
 

 AC000064 We zorgen voor een optimale communicatie en participatie met de 

lokale handelaars. 

 Er is een samenwerkingsovereenkomst met Willebroek Winkelhart voor de heropleving van 

het kernwinkelgebied en het organiseren van acties in het kernwinkelgebied.  

 De werkgroep kermissen kwam 2 keer bijeen in 2020.  

 De marktcommissie kwam 3 keer  bijeen.  

 Een adviesraad Lokale Economie werd nog niet opnieuw opgestart. 

 

 AP000009  Werk, bron van welvaart voor iedereen. 

 AC000066 De organisatie voorziet in een sociale tewerkstellingsplaats, De Brug. 

 In 2020 werden er in totaal 39 mensen tewerkgesteld onder contract art.60§7, waarvan er 21 

startten in 2020.  Tevens stopten er 22 van deze mensen in 2020 hun tewerkstelling, waarvan 

er 7 voortijdig. 

 De laatste jaren zien we een daling van het aantal effectief tewerkgestelden en een steeds 

groter aantal mensen die ondanks alle inspanningen toch voortijdig hun tewerkstelling 

beëindigd zagen. Opnieuw detecteren we heel wat randproblematiek die een tewerkstelling 

bemoeilijken met een belangrijk aandeel van mensen die kampen met een 

verslavingsproblematiek of middelenmisbruik, al dan niet gecombineerd met een psychiatrische 

problematiek. We merken wel dat een sociale tewerkstelling deze randproblemen scherper stelt, 

dat ze duidelijker en onmiskenbaar aan de oppervlakte komen, waardoor ze bespreekbaar en 

mogelijk zelfs behandelbaar worden.  

 2020 was ook het jaar van de pandemie-uitbraak, wat zeker ook haar gevolgen had naar het 

aantal tewerkstellingen, de trajectbegeleidingen en ook het aantal beschikbare werkplaatsen.  

 Onze eigen tewerkstellingsplaats De Brug bleef op haar “normaal” ritme werken, maar 

andere werkplaatsen zoals Ecoso, Vlotter, het WZC, bleken meer dan eens hun maatregelen zo 

aan te moeten scherpen (tijdelijke sluiting), dat dit ook haar gevolgen kende naar de 

mogelijkheden voor startende trajecten.  

 Het zoeken naar geschikte werkplaatsen waar onze cliënten sociaal tewerkgesteld kunnen 

worden, blijft een continue proces; plaatsen haken af (WGC De Wille), of kunnen niet de nodige 

ondersteuning op de werkvloer (blijven) bieden. Bovendien wordt er ook gericht gezocht op 

maat van de kandidaat, zowel wat zijn of haar mogelijkheden betreft, alsook wat hun interesses 

(jobdoelwit) betreft.  

 In 2020 konden – naast onze eigen tewerkstellingsplaats De Brug - onze mensen terecht bij de 

sociale economie-initiatieven Ecoso, Flexpack en Vlotter, alsook bij het WZC, ROJM, het 

Parket van Mechelen, het WGC De Wille, en het Fort van Breendonk (nieuw).  

 Financieel gezien bleven we met alle uitgaven netjes binnen de voorziene budgetten. Wat 

investeringen betreft werd er een extra wagen voorzien voor De Brug, specifiek voor de 

uitvoering van onze opdrachten. 

 Onze opdrachten werden wel licht gewijzigd door het plots onaangekondigd opzeggen van de 

overeenkomst met Puurs (onkruidvrij maken Kerkhoven). Daartegenover kregen we met het 

onderhoud van tuinen van de leegstaande panden van Volkshuisvesting in Willebroek voor 2020 

een zeer groot project toegewezen. Dit compenseerde ruimschoots de weggevallen opdracht in 

Puurs, waardoor ook de voorziene inkomsten ruim werden gehaald (€ 90,000 i.p.v. € 85.000). 

Wel voelen we vanuit het lokale beleid steeds meer de roep om nog meer opdrachten op te 

nemen in (en voor) de gemeente Willebroek. 

 In 2020 voerden we nog opdrachten uit in Bornem (onderhoud speelpleinen) en Sint-Amands 

(opruim zwerfvuil), al werd deze laatste overeenkomst al in het najaar van 2020 door ons 

opgezegd. In Willebroek voerden we naast Volkshuisvesting (groenonderhoud Wilgenhof en 

leegstand), nog opdrachten uit voor de GO! Scholen (groenonderhoud) en het Sint-

34 / 180



20 
 

AGB Willebroek 

Jaarrekening 2020 

Jozefziekenhuis, en kregen we van organisatie Willebroek de overeenkomst voor het 

maandelijks onderhouden van de schuilhuisjes (De Lijn) en het nazicht van de hydranten 

(Pidpa). Voor al deze opdrachten staat een vergoeding tegenover. 

 Andere belangrijke opdrachten waartegenover geen vergoeding staat, zijn het dagelijks 

ruimen van zwerfvuil en sluikstort, ook tijdens de weekends (“Tornado’s), 

groendonderhoud van het WZC en LDC, zones aan de Zwarte Beek (Molenwijk), 

Appeldonkstraat, Mozaïek, tuinen van LOI of DSW en park Den Blijk. En op regelmatig tijdstip 

maken we de toegang tot het station onkruidvrij. 

 Op vraag van Facility springen we bij waar nodig, en op vraag van de algemene sociale dienst 

kunnen we opdrachten bij hun cliënten uitvoeren. 

Sociale Tewerkstelling jan/2
0 

feb/2
0 

mrt/2
0 

apr/2
0 

mei/2
0 

jun/2
0 

jul/2
0 

aug/2
0 

sep/2
0 

okt/2
0 

nov/2
0 

dec/2
0 

                          

Start TWE 3 1 1 0 4 0 3 4 1 2 0 1 

Start Art.60§7 2 4 0 1 4 0 1 2 5 1 1 0 

Einde Art.60§7 5 0 1 3 1 3 2 1 0 3 1 2 

Voortijdige Stopzetting 
Art.60§7 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

Beroepsverkennende stage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Werkervaringsstage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Einde TWE 1 1 1 2 2 1 1 0 1 2 0 0 

Tewerkgesteld 20 21 21 21 22 21 19 18 22 23 22 22 

Totaal TWE-begeleidingen 29 29 29 27 29 28 30 34 34 34 34 35 

                          

Soc Tew - 
tewerkstellingsplaats 

jan/2
0 

feb/2
0 

mrt/2
0 

apr/2
0 

mei/2
0 

jun/2
0 

jul/2
0 

aug/2
0 

sep/2
0 

okt/2
0 

nov/2
0 

dec/2
0 

Intern ( gemeente/OCMW) 11 11 11 11 13 12 11 12 14 14 14 14 

Extern 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 

Verhoogde toelage 6 8 8 8 8 8 7 5 7 8 8 8 

Totaal 20 21 21 21 22 21 19 18 22 23 22 22 

                          

Tewerkstelling  jan/2
0 

feb/2
0 

mrt/2
0 

apr/2
0 

mei/2
0 

jun/2
0 

jul/2
0 

aug/2
0 

sep/2
0 

okt/2
0 

nov/2
0 

dec/2
0 

Aantal trajectbegeleidingen 80 79 77 73 73 60 54 52 64 56 56 59 

door CTW 49 45 40 38 43 43 35 31 42 39 41 46 

door partner 5 6 7 7 7 5 9 10 10 10 10 9 

wijkwerken toegeleid door 
CTW 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

on hold 22 25 27 25 20 9 7 8 9 5 3 2 

Wachtlijst 
trajectbegeleiding 

44 40 32 28 30 40 50 58 53 46 45 46 

Wachtlijst art.60§7 8 4 6 10 7 8 13 12 5 3 3 2 

Wijkwerken VDAB 25 24           20   19 21 21 

 

 AC000070 Lokale en regionale samenwerking in activering. 

 Met de twee ESF-projecten OverBruggen en Back on Track liep in 2020 de samenwerking 

verder. Beide projecten werden verlengd voor de periode 2020-2021.  

 Bij het project 'OverBruggen' wordt aan werkzoekenden uit kansengroepen een intensieve 

begeleiding aangeboden. Doordat de begeleidingen omwille van de coronacrisis niet meer 

binnenshuis konden doorgaan en een tijdje ook enkel telefonisch, werden een aantal 

begeleidingen tijdelijk opgeschort of stopgezet. Het aantal begeleidingen verminderde hierdoor 

van 6 naar 2.  
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 Het project 'Back on Track' richt zich op jongeren en werkzoekenden tot 30 jaar, die via 

outreachend werken aangesproken worden om een individueel of groepsgericht aanbod te 

volgen. Door personeelswissel lag het project in Willebroek een tijdje stil maar sinds juni is er 

een nieuwe trajectbegeleider en tegen eind 2020 waren er 6 trajecten lopende die toegeleid 

waren via het OCMW.  

 Het OCMW heeft ook beslist deel te nemen aan het nieuwe ESF-project, waarbij een 

partnerschap opgestart werd met Emino, JAC (CAW), Arktos, VDAB en Samenlevingsopbouw.  

 Het OCMW – concreet  de dienst Tewerkstelling –  werd begin juni gecontacteerd om 

kernpartner te worden voor dit project, aangezien we reeds vaste partner zijn van de VDAB en 

er naast structureel overleg ook cliëntenoverleg georganiseerd wordt. Op vlak van 

beroepsinschakeling is al aanzet gegeven om in te zetten op trajecten voor jongeren, onder 

andere in afstemming met het bestaande WIJ3-aanbod. Concreet voor de trajectbegeleiding van 

de dienst Tewerkstelling komt dit partnerschap dus als geroepen om enerzijds meer en 

intensievere trajecten te kunnen opzetten en anderzijds meer structureler te kunnen werken. 

Sinds de zomer werd een intensief traject opgezet in samenwerking met de Vlaamse 

administratie en de trajectbegeleider. Dit project richt zich tot jongeren tot 30 jaar, die te 

kampen hebben met meerdere randproblemen. Vanaf eind 2020 konden 3 trajectbegeleiders 

van start gaan en werden voorbereidende gesprekken gehouden voor de opstart van concrete 

begeleidingen.  

 Het wijk-werken werd door het OCMW uitbesteed aan de intergemeentelijke vereniging 

Igemo, die de praktische organisatie van het wijk-werken op zich neemt. voor de hele regio 

werden 652 wijkwerkers tewerkgesteld. Toeleiding gebeurt voor 80% door VDAB, 15% GTB 

en rest door ocmw.  

 Slechts 387 wijkwerkers werden in 2020 gekoppeld aan een opdracht. Uitstroom is er in 

beperkte mate naar een tewerkstelling (73) naast pensionering (14) en verdere begeleiding. 

gebruikers zijn voornamelijk particulieren (tuinonderhoud en kleine klusjes, 

onderwijsinstellingen en vzw's (logistieke, ondersteunende taken).    

 Globaal genomen is doorheen het jaar 2020 het aantal wijk-werkers stabiel gebleven, dit 

ondanks de coronacrisis.  Maandelijks waren 21 tot 23 wijk-werkers actief, waarvan er 2 tot 

4 toegeleid waren vanuit het OCMW. Het aantal ex-pwa'ers die in het systeem van wijk-werken 

instapten bleef stabiel op 9 tot 10. Wat betreft de gebruikers stonden 56 gebruikers 

geregistreerd in het wijk-werkplatform. Het aantal effectieve gebruikers van wijk-werken ligt in 

de praktijk een stuk lager, omdat niet alle dossiers actueel zijn. Er zijn 44 individuele gebruikers 

(privépersonen) geregistreerd waarvan er 25 effectief beroep deden op wijk-werkers. Daarnaast 

maken de gemeente, het OCMW en 6 scholen gebruik van wijk-werkers.  

 De samenwerking tussen het OCMW en de VDAB werd in 2020 op dezelfde wijze 

verdergezet zoals opgestart in 2019, wat resulteerde in een betere inhoudelijke afstemming van 

beide werkingen. werkersoverleg, cliëntoverleg. Concreet kwam het werkersoverleg met 

trajectbegeleiders van VDAB en OCMW's Klein-Brabant Vaartland 4 maal bij elkaar, met als 

voornaamste agendapunten:  

o voorstelling van de sectoren;  

o voorstelling van het nieuwe ESF-project, dat de naam Upload kreeg.  

 Daarnaast waren er werkgroepen om concrete inhoud te geven aan de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst VDAB-OCMW. Het cliëntoverleg met de trajectbegeleiders van 

VDAB en OCMW Willebroek is 6 keer doorgegaan. Hier worden afspraken gemaakt over 

trajectopvolging van personen die als werkzoekende ingeschreven staan en die ofwel 

leefloongerechtigd zijn, ofwel een sociaal dossier hebben bij het OCMW Willebroek. Met de 

diensthoofden activering van de lokale besturen in klein brabant vaartland wordt op regelmatige 

basis overlegd om diverse activeringsprojecten, acties en knelpunten te bespreken. 
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 AC000210 Voorzien in werk-zorgtrajecten voor werkzoekenden met grote afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

 Trajectbegeleiding voortraject : via joboriëntatie en voortraject worden werkzoekenden met 

grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid in het bepalen van een jobdoelwit en inventariseren/ 

wegwerken van drempels die een tewerkstelling of opleiding in de weg staan. De 

trajectbegeleiding voortrajecten wordt uitgevoerd door twee VTE trajectbegeleiders (Maarten en 

Lieve).  

 Elke trajectbegeleiding start vanuit een dossier van het OCMW. Veelal betreft het aanvragen 

voor leefloon, maar het kan ook gaan over aanvullende steun, voorschotten op uitkeringen, 

budgetbegeleiding, en dergelijke. Personen die recht hebben op maatschappelijke integratie en 

een GPMI hebben gericht op tewerkstelling, worden doorverwezen naar de dienst 

Tewerkstelling.   

 In een aantal gesprekken wordt bekeken welk traject het beste doorlopen wordt, rekening 

houdend met de context en de mogelijkheden van de betrokkene. Mede omdat 

trajectbegeleiding intensief is en er een wachtlijst was, werd een samenwerking aangegaan met 

twee ESF projecten: OverBruggen en Back on Track. Ook het nieuwe ESF project zal een 

meerwaarde bieden voor de trajectbegeleiding.  

 Met CBE Open School werd in 2020 de samenwerking verder gezet voor het uitwerken van het 

vormingsprogramma voor de cliënten van het OCMW die via artikel 60 zijn tewerkgesteld of die 

in trajectbegeleiding zitten, zowel in voor- als in natraject. Door de coronacrisis kon het 

geplande programma echter niet volledig uitgevoerd worden. Voor het vormingsaanbod in het 

voorjaar werden op 6 en 11 februari intakemomenten gehouden. Op deze wijze kon ingeschat 

worden wie nood had aan een extra aanbod computervaardigheden. Deze groep ging van start 

op 5 maart, maar op 13 maar diende de cursus stopgezet te worden omwille van de 

coronacrisis. Het vervolgaanbod dat voorzien was na de paasvakantie en concreter gericht was 

op solliciteren, moest geannuleerd worden. Op 7 oktober was er een intakemoment voor het 

vormingsaanbod van 8 halve dagen in het najaar. Door de grote verschillen in scholingsgraad 

en kennis van het Nederlands en door de geldende regels, werd de groep opgesplitst: de eerste 

groep met 5 cursusmomenten en een tweede groep met een verkort programma van 3 

momenten.  
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 AC000058 Via parkmanagement en een Huis van de logistiek ondersteunen 

we bedrijven.   

 Op 4 september 2020 werd een expert aangesteld voor de opmaak van een 

visienota/roadmap over het te bewandelen traject om tot het gewenste resultaat te 

komen voor het Huis Van de Logistiek. 

 AC000059 We zorgen voor goede info over ondersteuningsmaatregelen voor 

KMO's.  

 De dienst tracht steeds om alle ondernemers zo efficient mogelijk te informeren (mail, 

afspraken, website, …) 

 AC000060 Op basis van een studie (handels)centrum 2.0 blazen we het 

kernhandelsgebied nieuw leven  in.  

 Restauratie Sint-Niklaaskerk: er werden in 2020 geen acties ondernomen in dit dossier. 

Het is wachten op de definitieve toekenning van de subsidies alvorens dit dossier 

verdergezet kan worden. 

 AC000061 Uitbouwen van een professioneel ondernemersvriendelijke 

dienstverlening.  

 Naast informatieverstrekking aan de ondernemers uit verschillende sectoren, verwerkt 

de dienst ook heel wat dossiers/ aanvragen.  

 In 2020 werden er  

o 5 horecavergunningen aangevraagd (waarvan 1 weigering),    

o 8 gewone terrasvergunningen,  

o 7 drankvergunningen,  

o 3 moraliteitsattesten,  

o 4 vergunning Individueel  

o Bezoldigd personenvervoer  (+ nieuw gemeentelijk reglement opgemaakt n.a.v. 

wetwijziging),  

o 2 aanpassingen IBPV/ taxivergunningen  

o 28 bestuurderspassen (waarvan 3 geweigerd) ,   

o 23 dossiers ambulante handel buiten openbare markt  - 0 vergunningen 

nachtwinkel en belwinkel  

o 1 vergunningen wedkantoor  

o varia (vb 4 rommelmarkten/ tweedehandsbeurzen , 3 fondsenwerving/promodag, 

flyeren ),  

o 3x advies burgemeester kansspelen.    

 Er werd geen schade aan teelten vastgesteld dus de schadecommissie landbouw moest 

niet bijeengeroepen worden." 

 AC000062 We doen het handelscentrum gericht groeien door het versterken 

van het aanbod.  

 Er werden geen herlocalisatiepremies uitbetaald in 2020. 

 AC000063 We verhogen de winkelbeleving in ons handelscentrum door 

activiteiten en door een subsidiebeleid.  

 Om de handel te ondersteunen tijdens de coronacrisis is de samen-tegen corona 

cadeaubon en waardebonactie uitgewerkt. In 2020 kon er al  voor €3500 aan 10% 

waardebonnen uitbetaald worden aan de handelaars.   

 De opbrengsten van o.a. markten en kermissen vielen geheel of gedeeltelijk weg, daar de 

markt beperkt heeft kunnen plaatsvinden en er geen kermissen waren in 2020. Door 
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COVID 19 waren er ook geen opbrengsten vanuit standhouders jaarmarkt, kanaalfeesten, 

carnavalstoet. 

 AC000065 We zorgen voor goede info over ondersteuningsmaatregelen voor 

KMO's.  

 In 2020 beperkte de info zich vooral tot de coronamaatregelen die van toepassing waren. 

 AC000067 De organisatie voorziet in werkzorgtrajecten (intern en extern) 

met intensieve begeleiding.  

 Onze eigen tewerkstellingsplaats De Brug beschikt over 2 

instructeurs/werkplaatsbegeleiders die instaan voor de taakverdeling en begeleiding van 

de sociaal tewerkgestelden op de werkvloer. Er zijn ook 2 wijkwerkers die er eerder als 

PWA aan het werk waren. Zij bieden een bijkomende ondersteuning door hun kennis van 

de werkopdrachten, de vertrouwdheid met de dienst en hun loyaliteit. Met hun ervaring, 

en het feit dat ze effectief mee de werken uitvoeren in de kleine groepen, bieden zij vaak 

ook de nodige positieve stimulans voor de sociaal tewerkgestelden.  

 De 2 trajectbegeleider staan in voor de dagelijkse werking bij De Brug, het begeleiden 

van de werknemers in hun traject naar werk, waaronder zeker ook het detecteren van 

drempels, ze bespreekbaar maken en het voorzien in de nodige begeleiding ervan. De ene 

trajectbegeleider zoekt vooral naar geschikte werkplaatsen voor de kandidaten en stuurt 

mee de begeleiding vanuit die werkplaatsen, terwijl de andere trajectbegeleider instaat 

voor de dagelijkse werking van De Brug, waaronder het zoeken naar gepaste opdrachten.  

 In 2020 werd zoals vooropgezet (ook) gefocust op het begeleiden van mensen ná de 

beëindiging van hun sociale tewerkstelling. Deze materie werd de voorbije jaren 

toebedeeld aan de OCMW’s in het kader van de tijdelijke werkervaringstrajecten. Er werd 

dit jaar dieper ingegaan in het ontwikkelen van een eigen visie en methodiek. 

 Zo werd 2020 vooral een kantelpunt in de indiceringstrajecten. Mensen met (nog) een 

té grote afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt werden intensief toegeleid naar VDAB om 

erkenning te krijgen voor een tewerkstelling binnen sociale economie (maatwerk of 

sociale diensteneconomie). Het gaf ons de nodige stof tot discussie om tot een 

gemeenschappelijk gedragen visie en methodiek te komen, waarbij het belang van de 

“uitstromer” voorop staat. 

 We hebben echter ook gemerkt dat mensen die uitstromen met voldoende kansen binnen 

het “normaal economisch circuit”, verder een zeer intensieve begeleiding nodig hebben 

om hen te blijven activeren en ondersteunen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te 

verhogen en te vrijwaren. 

 Gelet op de noodzakelijke inzet hiervoor, werd in 2020 nog niet ingezet op 

opleidingskansen onder de vorm van werkplekleren zoals werkervaringsstage of IBO. 

Deze materie worden in ieder geval materie om de komende jaren verder uit te werken. 

 AC000068 We nemen maatregelen die drempels voor instroom verlagen en 

een duurzame tewerkstelling waarborgen.  

 "Met de twee ESF-projecten OverBruggen en Back on Track liep in 2020 de 

samenwerking verder. Beide projecten werden verlengd voor de periode 2020-2021. Bij 

het project 'OverBruggen' wordt aan werkzoekenden uit kansengroepen een intensieve 

begeleiding aangeboden. Doordat de begeleidingen omwille van de coronacrisis niet meer 

binnenshuis konden doorgaan en een tijdje ook enkel telefonisch, werden een aantal 

begeleidingen tijdelijk opgeschort of stopgezet. Het aantal begeleidingen verminderde 

hierdoor van 6 naar 2. Het project 'Back on Track' richt richt op jongeren en 

werkzoekenden tot 30 jaar, die via outreachend werken aangesproken worden om een 

individueel of groepsgericht aanbod te volgen. Door personeelswissel lag het project in 

Willebroek een tijdje stil maar sinds juni is er een nieuwe trajectbegeleider en tegen eind 

2020 waren er 6 trajecten lopende die toegeleid waren via het OCMW. Het OCMW heeft 

ook beslist deel te nemen aan het nieuwe ESF-project, waarbij een partnerschap 

opgestart werd met Emino, JAC (CAW), Arktos, VDAB en Samenlevingsopbouw. Het 

OCMW – concreet  de dienst Tewerkstelling –  werd begin juni gecontacteerd om 
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kernpartner te worden voor dit project, aangezien we reeds vaste partner zijn van de 

VDAB en er naast structureel overleg ook cliëntenoverleg georganiseerd wordt. Op vlak 

van beroepsinschakeling is al aanzet gegeven om in te zetten op trajecten voor jongeren, 

onder andere in afstemming met het bestaande WIJ3-aanbod. Concreet voor de 

trajectbegeleiding van de dienst Tewerkstelling komt dit partnerschap dus als geroepen 

om enerzijds meer en intensievere trajecten te kunnen opzetten en anderzijds meer 

structureler te kunnen werken. Sinds de zomer werd een intensief traject opgezet in 

samenwerking met de Vlaamse administratie en de trajectbegeleider. Dit project richt zich 

tot jongeren tot 30 jaar, die te kampen hebben met meerdere randproblemen. Vanaf eind 

2020 konden 3 trajectbegeleiders van start gaan en werden voorbereidende gesprekken 

gehouden voor de opstart van concrete begeleidingen.  

 Het wijk-werken werd door het OCMW uitbesteed aan de intergemeentelijke vereniging 

Igemo, die de praktische organisatie van het wijk-werken op zich neemt. voor de hele 

regio werden 652 wijkwerkers tewerkgesteld. Toeleiding gebeurt voor 80% door VDAB, 

15% GTB en rest door ocmw. Slechts 387 wijkwerkers werden in 2020 gekoppeld aan een 

opdracht. Uitstroom is in beperkte mate naar een tewerkstelling (73) naast pensionering 

(14) en verdere begeleiding. gebruikers zijn voornamelijk particulieren (tuinonderhoud en 

kleine klusjes, onderwijsinstellingen en vzw's (logistieke, ondersteunende taken).   

Globaal genomen is doorheen het jaar 2020 het aantal wijk-werkers stabiel gebleven, dit 

ondanks de coronacrisis.  Maandelijks waren 21 tot 23 wijk-werkers actief, waarvan er 2 

tot 4 toegeleid waren vanuit het OCMW. Het aantal ex-pwa'ers die in het systeem van 

wijk-werken instapten bleef stabiel op 9 tot 10. Wat betreft de gebruikers stonden 56 

gebruikers geregistreerd in het wijk-werkplatform. Het aantal effectieve gebruikers van 

wijk-werken ligt in de praktijk een stuk lager, omdat niet alle dossiers actueel zijn. Er zijn 

44 individuele gebruikers (privépersonen) geregistreerd waarvan er 25 effectief beroep 

deden op wijk-werkers. Daarnaast maken de gemeente, het OCMW en 6 scholen gebruik 

van wijk-werkers.  

 De samenwerking tussen het OCMW en de VDAB werd in 2020 op dezelfde wijze 

verdergezet zoals opgestart in 2019, wat resulteerde in een betere inhoudelijke 

afstemming van beide werkingen. werkersoverleg, cliëntoverleg. Concreet kwam het 

werkersoverleg met trajectbegeleiders van VDAB en OCMW's Klein-Brabant Vaartland 4 

maal bij elkaar, met als voornaamste agendapunten: voorstelling van de sectoren; 

voorstelling van het nieuwe ESF-project, dat de naam Upload kreeg. Daarnaast waren er 

werkgroepen om concrete inhoud te geven aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

VDAB-OCMW. Het cliëntoverleg met de trajectbegeleiders van VDAB en OCMW Willebroek 

is 6 keer doorgegaan. Hier worden afspraken gemaakt over trajectopvolging van personen 

die als werkzoekende ingeschreven staan en die ofwel leefloongerechtigd zijn, ofwel een 

sociaal dossier hebben bij het OCMW Willebroek. Met de diensthoofden activering van de 

lokale besturen in klein brabant vaartland wordt op regelmatige basis overlegd om diverse 

activeringsprojecten, acties en knelpunten te bespreken. " 

 AC000073 We nemen en stimuleren initiatieven voor het onderling versterken 

van e-commerce en lokale economie.  

 Geen acties voor ondernomen in 2020. 

 AC000074 We nemen en stimuleren innovatieve initiatieven in het kader van 

e-economie.  

 Er werd een consultant aangesteld. 

 AC000075 We maken Willebroek aantrekkelijk voor bedrijven die willen 

inzetten op e-commerce.  

 Kan pas uitgewerkt worden na  studie Huis van de Logistiek en aanpassing van het 

wetgevend kader. 
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 AC000076 Initiatieven maken Willebroek aantrekkelijk voor ondernemers en 

werknemers.  

 Geen acties voor ondernomen in 2020. 

 AC000077 We optimaliseren onze openbare ruimte waardoor we werken, 

wonen en beleven op elkaar afstemmen.  

 Zoekzone A12: in 2020 werd door de ontwerper een geïntegreerde gebiedsvisie 

opgesteld voor Willebroek centraal, zuid en de ontsluiting site Kersdonk. Een vooroverleg 

vond plaats op 7 januari (met de Deputatie en POM). Deze gebiedsvisie werd gefinaliseerd 

op 30 april 2020 in de eindnota én goedgekeurd door de GR van 23 juni 2020. De kosten 

hiervoor werden aangerekend.  Op 2 juli werd aan de Deputatie plandelegatie gevraagd 

voor de opmaak van een gemeentelijk RUP.  De Deputatie liet op 25 september weten dat 

de plandelegatie pas mogelijk is vanaf de voorlopige vaststelling, maar staat wel achter 

een gemeentelijk RUP. 

 In de gemeente Willebroek zijn er 2 vzw's mbt parkmanagement actief. De Hulst is al 

enige jaren actief.  Willebroek Noord zal in 2021 een doorstart kennen naar aanleiding 

van de afwerking van het project (Buffers, Brownfieldlaan,....). " 

 AC000213 Ontwikkeling van de sociale economie en bevordering van 

maatschappelijke verantwoord ondernemen.  

 Het OCMW engageerde zich om samen met de gemeentebesturen van Bonheiden, 

Bornem, Duffel, Heist op den Berg, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-

Katelijne-Waver over te gaan tot de oprichting van de interlokale vereniging regie 

sociale economie Rivièrenland met als doelstellingen :  

o het ontwikkelen van een beleidsvisie op sociale economie,  

o uitbouw van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de 

regio,  

o samenwerking met en tussen sociale economie bevorderen,  

o een omgevingsanalyse uit te voeren om noden te detecteren en hieruit acties te 

distilleren die bijdragen tot de ontwikkeling van sociale economie en/of het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 Er werd een coördinator aangeworven om deze acties tezamen met de diensten 

tewerkstelling van de OCMW's te realiseren; Vanaf 2021 tot 2025 zal concreet gewerkt 

rond de vooropgestelde doelstellingen en dit met middelen van de Vlaamse regering 

(jaarlijks 100,000€) om dit initiatief te ondersteunen.   
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Integraal (samen)werken aan een veilige thuis. 

Das Willebroek 
 

Prioritaire acties 
 

 AP000014  We bewaken een veilige en aangename 

woonomgeving met een wijkgerichte aanpak 

 AC000081 Overlastvormen en samenlevingsproblemen worden aangepakt. 

 Er wordt permanent ingezet op zowel preventie van samenlevingsproblemen als aanpak 

van overlastsituaties waarvoor de gemeenschapswachten 587 meldingen deden.   

 Een aantal problematieken (overlast) dienden opgelost te worden met een bestuurlijk 

besluit van de burgemeester of een bijzondere politieverordeningen die werden opgesteld 

door de dienst integrale veiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Er werden tevens 492 controles uitgevoerd op bouwvergunningen. 

 De gemeenschapswachten signaleren ook de achtergelaten fietsen en laten ze ophalen. 

 Er werden 4632 gasboetes uitgeschreven waarvan de overgrote meerderheid tgv stilstaan 

en parkeren (2623).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Burenbemiddeling: er waren 4 meldingen, waarvan 2 geen opstart kenden na het 

intakegesprek, in 1 casus was er sprake van bemiddeling. Twee casussen werden opgelost 

na het doorlopen van het volledig project burenbemiddeling.  

 Leegstand (controles), sluikstort en ook privé-afvalproblematiek blijven een belangrijk 

aandachtspunt voor integrale veiligheid. Naar aanleiding van concrete casussen bleek dat 

de samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten kan verbeterd worden om 

een efficiëntere en effectievere aanpak te realiseren. Er is nog verdere afstemming 

noodzakelijk wie welke rol kan opnemen in overlastsituaties. Er werden verschillende 

procedures met diensten onderling afgesproken en goedgekeurd, zodat iedere dienst zijn 

taak kan opnemen in de integrale handhavingsketen. Er werd van start gegaan met de 

procedure rond sluikstort en zwerfafval. 

 Pleincoaches werden ingezet op speelpleinen van zodra deze opnieuw toegankelijk waren 

en er werd ook bewaakt of de coronamaatregelen gevolgd werden. 

 Vanaf maart ging de aandacht voornamelijk naar het organiseren van een veilige 

samenleving omwille van de coronapandemie.  

 De gemeenschapswachten werden extra ingezet voor toezicht op het naleven van de 

coronaregels en voor het organiseren van een veilige wekelijkse markt. De GW werden 

ook ingezet voor het sensibiliseren van de lokale middenstand bij het naleven van de 

coronamaatregelen. 

 Burenbemiddeling 2020 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 Totaal 2020 

Ontvangen meldingen 3 0 1 0 4 

Geen opstart bemiddeling na intake gesprek  2 0 0 0 2 

 Aantal bemiddelingen 1 0 0 0 1 

Opgelost na 1e gesprek 0 0 0 0 0 

Opgelost na 2de gesprek 0 0 0 0 0 

Opgelost na volledige traject 1 0 1 0 2 

Lopende 0 0 0 0 0 

Niet opgelost 0 0 0 0 0 
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 Pleincoaches 2020 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 Totaal 2020 

Aantal gepresteerde momenten   0 1 83 23 107 

Aantal actieve pleincoaches 0 5 7 5 17 

Aantal meldingen 0 2 32 16 50 

 

Aantal bouwvergunningen controle 2020 

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

januari 41 april 23 juli 62 oktober 47 

februari 22 mei 66 augustus 50 november 42 

maart 24 juni 40 september 28 december 47 

totaal 1 87 totaal 2 129 totaal 3 140 totaal 4 136 

Algemeen totaal: 492       

 

 Fietscontroles scholen 2020 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 Totaal 2020 

Aantal controles 0 0 1 0 1 

Aantal fietsen gecontroleerd 0 0 140 0 140 

 Geen gezien Corona Geen gezien Corona Tovertuin     
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GAS-boetes 2020 

Aantal boetes Type GAS-boete KWARTAAL 1 KWARTAAL 2 KWARTAAL 3 KWARTAAL 4 

  parkeren en stilstaan 298 209 1007 1109 

  sluikstorten 25 27 16 16 

  foutief uitstallen van groenten en 
fruit tijdens markt 

        

  beschadigingen 7 4 1 2 

  wildplassen 1 2   2 

  nachtlawaai 2 2 7 7 

  loslopende dieren 1 1     

  vuur en rook 1 2   1 

  feitelijkheden en lichte gewelddaden       1 

  slagen en verwondingen     1   

  ingebruikname openbare ruimte 1       

  zwerfvuil 4 2 1 2 

  uitgespreide afvalstoffen         

  zich niet houden aan de opgelegde 
vergunning 

  4     

  ophopen afvalstoffen         

  niet onderhouden onbebouwde 
terreinen 

3   2   

  autoluw (vrachtwagensluis) 1057 1225     

  voederen van zwervende dieren         

  niet onderhouden van het voetpad 2       

  afval in andermans container     1 1 

  niet in het bezit zijn van een 
horecavergunning 

1       

  boomcar         

  niet correct afsluiten leegstaande 
woning 

1       

  intimidatie 1 1     

  lawaaihinder overdag 3   1 2 

  lawaaihinder dieren   1     

  lachgas 4 7 3 6 

  te vroeg aanbieden van afvalstoffen   4   1 

  zich niet houden aan de corona 
maatregelen 

  72     

  niet naleven bevelen politie     5 2 

  zwemverbod hazewinkel     19   

Totaal   1089 1327 1064 1152 
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 AC000082 We zorgen voor de opmaak en de opvolging van het strategisch 

veiligheids - en preventieplan. 

 De reeds bestaande strategisch veiligheidsplannen goedgekeurd door de federale 

regering werden al enkele malen verlengd. Aan de bestaande regelgeving met de 

toegekende subsidies naargelang de voorwaarden werd tot op heden niets veranderd. 

Willebroek komt voorlopig niet in aanmerking voor subsidies in het kader van SVPP. Er 

werd ook nagegaan in welke mate er met de stad Mechelen kon samengewerkt worden. 

Aangezien de wetgeving nog steeds niet is aangepast kunnen deze 

samenwerkingsverbanden nog niet worden aangegaan. In Willebroek werd reeds in 2019 

gestart met de opmaak van een handhavingsplan en bijhorende procedures. Er werden 

door de stuurgroep handhaving 3 thema's gekozen waarop ingezet wordt in het kader van 

bestuurlijke handhaving: terrasvergunningen, horecavergunningen, sluikstort/zwerfvuil en 

GAS.  

 De procedures werden in de loop van 2020 volledig opgemaakt en uitgeschreven. Er 

werden verschillende overlegmomenten georganiseerd met de verschillende partners.  

 Overlegmomenten leiden tot meer duidelijke afspraken met alle betrokken partners maar 

leggen ook knelpunten bloot. Een integrale samenwerking tussen diensten onderling is 

meer en meer een noodzaak.  

 AC000083 We zorgen voor samenwerking, overleg en communicatie rond 

samenlevingsproblemen. 

 Dit jaar zou gestart worden met diefstalpreventie maar door de acties die corona 

gerelateerd opgenomen dienden te worden werd de opstart verschoven naar 2021. 

 AC000085 We informeren, sensibiliseren en corrigeren rond 

gemeenschapsgerichte veiligheid bij doelgroepen. 

 In 2020 zou gestart worden met het project 'diefstalpreventie', waarbij de burgers na 

een inbraak (in een eerste fase) of op vraag (in een tweede fase) een beroep konden 

doen op het advies van een diefstalpreventieadviseur om de woning te beveiligen tegen 

inbraak. Het project werd reeds goedgekeurd in het college van burgemeester en 

schepenen d.d. 15 september 2017. Het actieplan en draaiboek rond diefstalpreventie 

werden goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2020. Het 

thuisbezoek van de diefstalpreventieadviseur werd in het najaar van 2020 uitgesteld 

omwille van de coronapandemie. Het uitvoeren van het project met bijhorend actieplan 

gaat van start van zodra de coronamaatregelen dit toelaten. 

 AP000017  Een integrale en kordate aanpak voor 

verkeersveiligheid. 

 AC000090 We sensibiliseren, corrigeren en informeren rond 

verkeersveiligheid. 

 Er werden aan de schoolomgevingen banners voorzien om het schoolgebeuren veilig te 

laten verlopen. De gemachtigde opzichters houden toezicht aan scholen en 

oversteekplaatsen.  

 Ook worden de gemeenschapswachten ingeschakeld als er nood is aan extra toezicht.   

Niet prioritaire acties 

 AC000086 In samenspraak met burgers brengen wij het 

(on)veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in kaart.   

 "Er werden in het kader van de coronapandemie flyers en drukwerk gemaakt om de 

bevolking te sensibiliseren m.b.t. de geldende coronamaatregelen.  De dienst 

gemeenschapswachten bedeelden regelmatig flyers m.b.t. samenleven en het 

sensibiliseren van burgers. Ze sensibiliseerden in het kader van fietsdiefstallen, 
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afvalaanbieding- en sortering, fietscontroles op school, het onderhoud van het privaat 

domein dat hinder veroorzaakt op het openbaar domein.  

 Er werd geen externe bevolkingsbevraging georganiseerd met de dienst communicatie 

omwille van de workload met de coronapandemie en het vertekend beeld dat er zou zijn 

in deze uitzonderlijke crisissituatie (avondklok, verbod op niet-essentiële verplaatsingen, 

sluiting winkels,...).  

 Op de vernieuwde website wordt er verwezen naar de contactpagina van de wijkagenten 

van de politiezone Mechelen-Willebroek. Een flyer werd nog niet verdeeld." 

 AC000087 Via duidelijke communicatie over de genomen maatregelen, 

verhogen we het algemene veiligheidsgevoel.  

 Er wordt transparant gecommuniceerd over maatregelen m.b.t. veiligheidsmaatregelen (in 

samenspraak met de lokale politie en bestuur) 

 AC000088 We informeren, sensibiliseren en corrigeren rond 

gemeenschapsgerichte veiligheid bij doelgroepen.  

 Het Mega-project zoals voorheen gekend, waarbij door leerkrachten en politie, aan 

jongeren van het 6de leerjaar van de basisschool geleerd werd om om te gaan met de 

verschillende uitdagingen in de samenleving (drugs, alcohol, geweld,...) werd voor het 

schooljaar 2019-2020 afgelast. In het schooljaar 2020-2021 werd aan alle scholen het 

MEGA-pakket aangeboden, zodat de scholen zelf van start konden gaan met de lessen 

binnen het project. 

 Sensibiliserende acties vanuit de verschillende diensten worden door de 

communicatiedienst mee ondersteund. 

 AC000089 We stimuleren het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en 

deelvervoer.  

 Geen nieuwe acties in 2020. 

 AC000091 We zetten in op crisisbeheer via verschillende kanalen (BE-alert, 

social media, politie, …).  

 Via Be-alert, sociale media, de gemeentelijke kanalen wordt ingezet op crisisbeheer 

en communicatie. Via de verschillende BIN-netwerken wordt ook duidelijk 

gecommuniceerd over allerhande crisissituaties/problematieken rond een veilige 

samenleving.  

 AC000092 We zorgen voor informatie en communicatie betreffende 

preventiemaatregelen rond crisisbeheer.  

 Brandweeradviezen: vanaf half december 2019 ontvangt de dienst IV rechtstreeks de 

brandweerattesten en verslagen. In 2020 waren dat slechts 30 attesten.  De brandweer 

kon/mocht, omwille van de coronacrisis geen verdere inspectiebezoeken uitvoeren en dus 

geen nieuwe attesten afleveren. Om hieraan tegemoet te komen hebben het 

gemeentebestuur en de brandweer de geldigheidstermijn van de huidige B-attesten 

verlengd tot 30/06/2021. De dienst IV heeft in samenwerking met de brandweerzone 

Rivierenland een raadsbesluit laten goedkeuren die de verlenging rechtvaardigde. Houders 

van een B-attest werden door de dienst IV op de hoogte gesteld.                   

 Bijdrage loonkost noodambtenaar Mechelen: het gemeentebestuur betaalt een jaarlijkse 

bijdrage van 19.500 euro voor de loonkost van de noodplanambtenaar. In 2020 werd de 

corona-crisiscel ingevoerd, die wekelijks heeft vergaderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Er werd ingetekend op het project van de CO-melders (CBS 24/05/2019). 

                    Adviezen brandweer PTI's kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 Totaal 2020 

Aantal 12 6 6 6 30 
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 AC000093 We zorgen voor optimale psychosociale hulp.  

 In een coronajaar hebben we vooral ingezet op het aanbieden van psychosociale hulp via 

de arbeidsgeneeskundige dienst Cohezio. 

 AC000094 We betrekken ondernemers, handelaars en burgers bij het overleg 

rond veiligheidsbeleid.  

 In multidisciplinair overleg tussen de politie, dienst lokale economie en dienst integrale 

veiligheid werd het horecavignet ontworpen en een procedure hierover vastgelegd. Het 

horecavignet 'toont' of een handelszaak voldoet aan alle geldende wetgeving. De 

invoering werd uitgesteld naar begin 2021. 

 De handelaars zijn ook aangesloten bij BIN-Z." 

 AC000095 We zetten in op beleving en veiligheid bij de organisatie van 

evenementen.  

 Het aantal evenementen was in 2020 zeer beperkt omwille van de coronapandemie. Er 

werd naar aanleiding van een aantal evenementen omwille van veiligheidsredenen een 

bestuurlijk besluit van de burgemeester opgesteld door de dienst integrale veiligheid 

(Paradise by the lake, buitengewoon kamperen). Er kan ook een beroep gedaan worden 

op veiligheidscheques om bepaalde kosten zoals onder andere een brandweerinspectie, 

te dekken.   
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Een extra inspanning voor ontspanning en vrije 

tijd. Das Willebroek 

Prioritaire acties 

 AP000022  Het huis van de vrije tijd zorgt voor ruimte 

en moderne infrastructuur 

 AC000101 Kwalitatieve publieke ruimte en infrastructuur voor sport en 

beweging. 

 De bouw van het huis van de vrije tijd - site De Schalk is op schema. Op 8 oktober werd 

de gevelplaat ingehuldigd door burgemeester Bevers in aanwezigheid van de collegeleden, 

de betrokken diensten en de partners.   

 Sinds kort staat op de website een pagina met uitleg over de site en foto's 

(www.willebroek.be/nl/vrije-tijd-onderwijs/huis-van-de-vrije-tijd-site-de-schalk ). 

 In 2020 werd voor een bedrag van 89.558,87 euro aan infrastructuursubsidies uitgereikt 

aan 6 sportclubs. 
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 AP000023  Vitale samenleving met sport & beweging 
 

 AC000104 Activeren van onze burgers met het oog op een levenslange 

sportparticipatie. 

 In de zomervakantie zijn de sportkampen kunnen doorgaan met een beperking van 50 

deelnemers/bubbel.  

 In september zijn een aantal sportactiviteiten terug kunnen opstarten zoals sport na 

school, multimove, basketbalspeeltuin en sport overdag in het LDC. Ook hebben we de 

zwemlessen (gestart in maart) kunnen afwerken.  

 Deze activiteiten zijn echter op 29/10 abrupt gestopt nav de verstrengde 

coronamaatregelen tgv de tweede golf.  

 Ook het zwembad (WIKA) heeft sterk geleden onder de maatregelen. Ongeveer 7 

maanden heeft het zwembad bezoekers kunnen ontvangen mits reservering  en beperkt 

in aantal (met uitzondering van de eerste 2,5 maanden van 2020).  

 Alle andere sportinitiatieven  zoals schoolsportdagen, scholenveldloop, maand van de 

sportclub, fietslessen, sportdagen Anders Zijn en zaalvoetbalcompetitie zijn helemaal niet 

kunnen doorgaan. 

  I.s.m. de sportdienst wordt de jaarlijkse sportgids uitgebracht. Allerhande activiteiten 

van de sportdienst werden gepromoot. 

Omschrijving Leeftijd 
van 

Leeftijd 
tot 

Prijs 
activiteit 

Max. 
deelnemers 

# 
Gereserveer

d 

# 
Geannuleer

d 

Ski- en snowboardweek (30-31/12/19 en 
2-3/1/20) 

11 18 120 2 2 0 

Zwemlessen voor dames 18 99 40 5 5 0 

Fietslessen voor volwassenen (+18 jaar) 18 99 20 15 1 0 

Kijk! Ik fiets! 16/05/2020 te Willebroek 0 6 5 18 4 0 

Kijk! Ik fiets! 24/05/2020 te Schelle 0 6 5 18 1 0 

Dansfabriek Disney (2009°-2010°)  10 12 60  2 11 

Dansfabriek Disney (2011°-2012°) 8 10 60 20 1 16 

Dansfabriek Disney (2013°-2014°)  6 8 60  2 18 

Dansfabriek Disney (2013°-2014°) * 6 8 60  0 0 

Avonturenweek (14-18/04/2020) (alle 
dagen) 

9 14 100 10 0 4 

Avonturendag 14/04/2020 9 14 30 10 0 0 

Avonturendag 15/04/2020 9 14 30 10 0 0 

Avonturendag 16/04/2020 9 14 30 10 0 0 

Avonturendag 17/04/2020 9 14 30 10 0 0 

Splash (6-10/07/2020) 9 14 125 4 4 0 

GYMweek MINI (°2014-°2015) (6-
10/07/2020) 

5 6 75 28 29 2 

Watersportmix (13-17/07/2020) 9 14 165 24 24 4 

GYMweek JUNIOR (°2010-°2013) (13-
17/07/2020) 

7 10 75 40 40 10 

GYMweek MAXI (°2005-°2009) (27-
31/07/2020) 

11 15 75 40 21 5 

Voetbalweek (27-31/07/2020) 6 14 65 41 37 12 

Vechtsportwenweek (3-7/08/2020) 8 14 65 0 0 1 

Dansweek (10-14/08/2020)(°2009-°2010) 10 11 60 20 20 2 

Dansweek (10-14/08/2020)(°2006-°2008) 12 15 60 21 21 1 
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Voetbalweek (10-14/08/2020) 6 14 65 61 58 5 

VolleyFunweek (17-21/08/2020) 7 14 65 40 17 6 

Windsurfen gevorderd (17-21/08/2020) 9 14 165 10 5 0 

Kajak basis (17-21/08/2020) 9 14 165 9 8 3 

Basketbalweek (24-28/8/2020) 7 14 65 60 49 2 

Roeien (3-7/8/2020) 10 15 65 15 13 0 

Dansweek mini  (22-24/07/2020)(°2016-
°2017) 

3 4 7,5 20 19 1 

Dansweek mini  (22-24/07/2020)(°2014-
°2015) 

5 6 7,5 20 19 1 

 

 AP000024  Evenementen zorgen mee voor een fier 

Willebroek gevoel 
 

 AC000107 We organiseren het hele jaar door evenementen. 

 In januari werd Wonderlijk Winteren succesvol georganiseerd in de spiegeltent op het 

Louis De Naeyerplein. Vrijdag vonden er optredens plaats van DJ's en was de zaal mooi 

gevuld, zaterdag een retromarkt, carnavalsverkiezing en afsluitend een retrobal en op 

zondag een optreden in de vorm van een Matinée Soignée, dat paste in het 

cultuurprogramma. Op maandag volgde er dan een scholenvoorstelling.   De volgende 

evenementen  op de planning kenden heel wat impact van covid-19.  Carnaval, de 

opening van het toeristisch seizoen in Heindonk. Deze konden niet doorgaan wegens 

corona. Ook de Kanaalfeesten 2020 eind juni werden geannuleerd wegens dezelfde reden.   
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 AP000025  Dicht bij de mensen met cultuur en toerisme 
 

 AC000108 Een gevarieerd cultureel aanbod kwalitatief en duurzaam 

organiseren. 

 

 In het eerste kwartaal van 2020 is alles verlopen volgens plan. Vanaf 6 maart is alles 

geannuleerd omwille van COVID-19. We hebben via sociale media een alternatief 

proberen te bieden. In september 2020 zijn we erin geslaagd om een coronaproove Bel-

Air Woods aan te bieden. Van 1/10/2020 tot 15/10/2020 hebben we op een veilige manier 

in de zaal een aanbod gehad. Wegens de tweede golf hebben we onze deuren tot hier toe 

gesloten moeten houden. De schoolvoorstellingen zijn grotendeels op de scholen kunnen 

blijven doorgaan door de flexibele programmatie. 

 In 2020 hernieuwden we de Molenbergwandeling, ontwikkelden we de Hoogtij wandeling, 

zetten we regelmatig een wandeling in de kijker en organiseerden we een Kerstbingo. 

Deze activiteiten waren steeds gratis zodat we een groot publiek kunnen aanspreken. 

Omschrijving Datum Activiteit 
Aantal 

gereserveerde bezettingsgraad 

ALONG COMES MARY 5/01/2020 WINTERWONDER 75 75% 

RUSQUARTET 12/01/2020 AGBKUNSTONTBIJT 49 65% 

OPUS 3 - Senne Guns 18/01/2020 AGBPODIUM 84 84% 

TODAY'S GIRLS, SING YESTERDAY'S SONGS! 23/01/2020 AGBMATINEE SOIGNEE 159 80% 

NACHTZACHT 26/01/2020 AGBFAMILIE 78 92% 

BADABOEM 4/02/2020 AGBSCHOOL 187 94% 

BADABOEM 4/02/2020 AGBSCHOOL 176 88% 

KAPOTTEPOPPENKOPPEN 7/02/2020 AGBFAMILIE 36 18% 

DE SCHPOUNTZ - Cie Marius 8/02/2020 AGBPODIUM 105 53% 

PLANEET NIVANIR 10/02/2020 AGBSCHOOL 171 86% 

DIKKE VRIENDEN 11/02/2020 AGBSCHOOL 53 44% 

Lezing: Cyberpesten en online haat 13/02/2020 VORMING 19 38% 

ENSOR STRIJKKWARTET 16/02/2020 AGBKUNSTONTBIJT 69 92% 

FAT BOYS 18/02/2020 AGBSCHOOL 136 68% 

Film: Disconnect (14+) 19/02/2020 FILM 26 13% 

CEREBRO - Rode Boom 20/02/2020 AGBPODIUM 32 16% 

CEREBRO - Rode Boom 20/02/2020 AGBPODIUM 101 51% 

WI WA WIT 1/03/2020 AGBFAMILIE 72 51% 

ZEEP 2/03/2020 AGBSCHOOL 34 28% 

PLANKENKOORTS - Johan Verminnen 50 jaar podium 6/03/2020 AGBPODIUM 220 55% 

LITTLE WOMEN 19/03/2020 FILM 37 46,25% 

FILM MET NABESPREKING - THE TRUE COST 5/04/2020 FILM 6 12,00% 

GEEL 24/07/2020 AGBFAMILIE 42 56,00% 

TUUR FLORIZOONE - AN PIERLE QUARTET 31/07/2020 PODIUM 8 3,20% 

JAZZ ANCHOR - Q-SOME BIG BAND 14/08/2020 PODIUM 6 2,40% 

OPENINGSCONCERT 2020-2021 26/09/2020 AGBKUNSTONTBIJT 94 94,00% 

LADIES OF THE SEVENTIES - geannuleerd 3/10/2020 AGBMATINEE SOIGNEE 54 26,09% 
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DE ACTRICE 5/10/2020 AGBPODIUM 57 63,33% 

BLIJVEN 6/10/2020 AGBPODIUM 19 19,00% 

ZWAAR LEVEN Try-out 15/10/2020 AGBPODIUM 77 77,00% 

BEL-AIR WOODS - Tijdslot 1 28/10/2020 BEL-AIR WOODS 51 23,18% 

BEL-AIR WOODS - Tijdslot 2 4/11/2020 BEL-AIR WOODS 60 27,27% 

BEL-AIR WOODS - Tijdslot 3  4/11/2020 BEL-AIR WOODS 144 72,00% 

BEL-AIR WOODS - Tijdslot 4 10/11/2020 BEL-AIR WOODS 183 91,50% 

AARDAPPELSOEP 15/11/2020 AGBSCHOOL 40 80,00% 

Aardappelsoep 16/11/2020 AGBSCHOOL 42 84,00% 

AARDAPPELSOEP 16/11/2020 AGBSCHOOL 64 98,46% 

WALLAY 18/11/2020 AGBSCHOOL 83 69,17% 

HET MEISJE MET DE GELE JAS 19/11/2020 AGBSCHOOL 8 26,67% 

HET MEISJE MET DE GELE JAS 20/11/2020 AGBSCHOOL 30 93,75% 

DE CLUB VAN DE LELIJKE KINDEREN 22/11/2020 AGBSCHOOL 43 86,00% 

EDWARD 26/11/2020 AGBSCHOOL 81 81,00% 

EDWARD 27/11/2020 AGBSCHOOL 84 84,00% 

EEN STREEPJE MEER 12/12/2020 AGBSCHOOL 37 30,83% 

MINUSCULE 2 18/12/2020 AGBSCHOOL 50 100,00% 

 

Annulaties wegens covid 19 

10 JAAR - Compagnons de la chanson - geannuleerd 19/03/2020 AGBMATINEE SOIGNEE 

BLIJVEN - Hans De Booij & Didier - geannuleerd 21/03/2020 AGBPODIUM 

EEN JIHAD VAN LIEFDE - geannuleerd 26/03/2020 AGBPODIUM 

EEN JIHAD VAN LIEFDE - geannuleerd 26/03/2020 AGBPODIUM 

BOUGE BOUCHE - geannuleerd 27/03/2020 AGBPODIUM 

ZOOKS - geannuleerd 31/03/2020 AGBSCHOOL 

RADIO KOERS - Christophe Vandegoor - geannuleerd 2/04/2020 AGBPODIUM 

IK ZIT HIER - geannuleerd  5/04/2020 AGBFAMILIE 

URBAN PIANO QUARTET - geannuleerd 19/04/2020 AGBKUNSTONTBIJT 

WALLAY - geannuleerd 23/04/2020 AGBSCHOOL 

ZEMLINSKY KWARTET - geannuleerd 26/04/2020 AGBKUNSTONTBIJT 

MEVROUW DE POES ZINGT: DIERENPLEZIER! - geannuleerd 2/05/2020 AGBFAMILIE 

TIM TIM - geannuleerd 5/05/2020 AGBSCHOOL 

MUSIC & WORDS - Tutu Puoane - geannuleerd 16/05/2020 AGBPODIUM 

DUO VERMEULEN VERPOEST - geannuleerd  24/05/2020 AGBKUNSTONTBIJT 

LADIES OF THE SEVENTIES - geannuleerd 28/05/2020 AGBMATINEE SOIGNEE 

KUGONI TRIO - geannuleerd 14/06/2020 AGBKUNSTONTBIJT 

TORPEDO 26/03/2020 FILM 

IK ZIT HIER - geannuleerd  28/05/2020 AGBFAMILIE 

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN - geannuleerd 29/08/2020 AGBFAMILIE 

VITALY PISARENKO - geannuleerd 26/09/2020 AGBKUNSTONTBIJT 

10 JAAR - Compagnons de la chanson - geannuleerd 26/09/2020 AGBMATINEE SOIGNEE 

COMPAGNONS DE LA CHANSON - geannuleerd 26/09/2020 AGBMATINEE SOIGNEE 

COMPAGNONS DE LA CHANSON - extra voorstelling 1/10/2020 AGBMATINEE SOIGNEE 
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THE ESSENTIAL TOUR - geannuleerd 8/10/2020 AGBPODIUM 

KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI - geannuleerd 9/10/2020 AGBPODIUM 

SPEL IN VIJF BEDRIJVEN - geannuleerd 11/10/2020 AGBPODIUM 

DE SUNSHINE BOYS - geannuleerd 13/10/2020 AGBPODIUM 

EEN JIHAD VAN LIEFDE - geannuleerd 20/10/2020 AGBPODIUM 

EEN JIHAD VAN LIEFDE - extra voorstelling - annul 20/10/2020 AGBPODIUM 

EEN JIHAD VAN LIEFDE - geannuleerd 21/10/2020 AGBPODIUM 

B30VA - WILLIAM BOEVA -TOURNEE GEANNULEERD 12/11/2020 AGBPODIUM 

SHAKIRA & CHIKARA - geannuleerd 10/12/2020 AGBSCHOOL 

 

 

 

 

 

 AC000110 Terbeschikking stellen van verschillende soorten dragers aan onze 

inwoners. 

 

 Ook voor de bib was het niet altijd evident werken met corona. Tijdens 2020 werkten we 

in verschillende fasen. Vanaf 14 maart was het enkel mogelijk om bibliotheekmaterialen 

te bestellen (via telefoon, mail, website of online formulier) en aan deur af te halen. 

Vervolgens kon je vanaf 25 mei een bezoek aan de bib reserveren. Op 15 juni konden we 

terug de deuren open te zetten en was een bezoek (max. 30 minuten) aan de bib terug 

mogelijk, uiteraard met een beperkt aantal bezoekers.  

 In 2020 werden er 96430 bibliotheekmaterialen uitgeleend of verlengd. Door de pandemie 

kozen heel wat leners om de materialen te verlengen. Ongeveer de helft van de 

materialen werd verlengd.  

 Ongeveer 56% van de uitleencijfers gaat over het lenen van fictieboeken. De informatieve 

boeken zijn goed voor een 16,35% van het aantal uitleningen. De populairste rubrieken 

zijn reisgidsen, kookboeken en boeken die te maken hebben met gezondheid. Ook strips 

blijven populair en worden veel gelezen. 

 Om de collectie onder de aandacht te brengen werden er thematafels rond de actualiteit 

georganiseerd. Uiteraard was het aantal in 2020 beperkt door corona. Volgende thema's 

werden onder de aandacht gebracht: Week van de opvoeding, Robbe De Hert, Week van 

de smaak, … Ook ‘Tips van de bib’: bibliotheekmedewerkers schreven recensies over wat 

zij hadden gelezen, beluisterd of gezien en deelden dit met andere bezoekers. De leners 
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werden aangespoord om ook een paar woorden over hun favoriete item op te schrijven en 

te delen met andere bibliotheekbezoekers. 

 

 Onze leeskring voor volwassenen WilleBoek trapte in september het 13de seizoen af. 

WilleBoek las in 2020 5 boeken en kwam 3x samen (live of digitaal) om het boek te 

bespreken. Ondertussen hebben een aantal nieuwe leden zich aangesloten. Het aantal 

leden bedraagt nu 19. De leesgroep voor kinderen “Boekenwormen’ is door corona slechts 

1x kunnen samenkomen.  

 

 In 2020 telden we 355 nieuwe gebruikers van de online tool ‘Mijn Bibliotheek’. Heel wat 

leners maken hiervan gebruik om zelf hun leentermijn van de ontleende materialen na te 

kijken of te verlengen. In totaal zien we 15095 verlengingen die de gebruiker zelf online 

registreerde. Dit is bijna de helft van het totaal aantal verlengingen. 

 Ook merken we door corona een sterke stijging van het zelf plaatsen van online 

reservaties. In totaal werden via dit platform 2352 reservaties op bibliotheekmaterialen 

geplaatst. 

o Er werden online 447 lijstjes door 265 unieke gebruikers gemaakt. Ook hier zien 

we uitschieters in de maanden april en mei toen je enkel in de bibliotheek 

materialen kon afhalen. 

 

 AP000026  Een plaats voor vrije tijd voor onze jongeren 
 

 AC000114 Een gevarieerd aanbod voor kinderen en jongeren dat kwalitatief 

en duurzaam toegankelijk is. 

 In grote mate is ook hier corona een spelbreker geweest.  Buiten de activiteiten die in het 

begin van het voorjaar hebben kunnen plaatsvinden van de Grabbelpas, strooide corona 

tijdens de andere vakantie roet in het eten.  In de kerstvakantie werd er aan de kinderen 

van het lager onderwijs wel een Grabbelpas-doe-boekje bedeeld. Tijdens de 

zomervakantie werden heel wat inspanningen gedaan om o.a. ZOWI te organiseren 

volgens de voorgeschreven draaiboeken. 
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Omschrijving Leeftijd 
van 

Leeftijd 
tot 

Prijs 
activiteit 

Max. 
deelnemers 

# 
Gereserveer

d 

# 
Geannuleer

d 

JEUGDWEEK CHIRO ST-JEF-We spelen een 
spel 

7 13 12,5 40 11 0 

Studieplekken studenten 18+ (11/6 en 
12/6/2020)  

18 100 0 18 5 0 

Studieplekken studenten 18+ ( week 
15/6/2020)  

18 100 0 18 4 0 

Studieplekken studenten 18+ ( week 
22/6/2020)  

18 100 0 18 2 0 

Studieplekken studenten (09/12/20-
29/01/21) 

0 99 0 8 26 0 

GEANNULEERD - Workshop Bijzzzonder 7 10 5 0 0 2 

GEANNULEERD - Kinderfilm 'Marona' 7 13 1 0 0 2 

GEANNULEERD - GR-GR-Griezelig 
Halloweenfeestje 

7 12 5 0 0 2 

GEANNULEERD - Workshop Hovercrafts 7 13 5 0 0 4 

GEANNULEERD - Lekker los in het bos 7 13 5 0 0 2 

Winter Efteling (02/01/2020) 6 12 10 63 62 6 

Wonderlijk Winteren in het circus 
(03/01/2020) 

6 12 0 30 25 0 

Rap en Roer 10 13 5 15 4 0 

Fruitig Fantaseren 7 10 5 20 17 0 

Bouw je eigen hovercraft - GEANNULEERD 10 13 5 15 0 0 

Druk je Stuk 10 13 5 15 7 0 

Wilgenhut bouwen 10 13 5 15 8 1 

Kriebelbeestjes' knutseldag 6 8 5 16 15 0 

2830 KAMP (22-29/08/2020) 10 18 80 50 32 5 

De taalweek! (17-21/08/2020)   12,5 20 20 1 

De taalweek! (24-28/08/2020)   12,5 22 22 1 

ZoWi Minions (°2013-°2012)  7 8 2,5 80 63 11 

ZoWi Spewi's (°2011-°2010)  9 10 2,5 38 38 9 

ZoWi Giants (°2009-°2008)  11 12 2,5 15 24 4 

ZoWi Oldskools (°2007)  13 13 2,5 2 0 2 
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Niet prioritaire acties 

 AC000098 We ondersteunen verenigingen ifv dagelijkse werking vanuit een 

sterke participatieve invalshoek.  

 "Op 18 januari vond de kampioenenviering 2019 plaats in de schouwburg. De gemeente 

huldigde 43 individuele kampioenen en 5 ploegen. Verder werden er 2 

waarderingstrofeeën, de trofee van de sportpers, de jeugdtrofee en de trofee voor de 

sportprestatie van het jaar uitgereikt (foto in bijlage). In het begin van het jaar werd de 

Sportgids 2020 uitgebracht en verspreid in Willebroek. Andere ondersteuning voor de 

Willebroekse sportclubs was het versturen van geüpdate informatie aangaande de 

coronamaatregelen voor de sector. Financieel kregen de sportclubs, net als de andere 

Willebroekse verenigingen een verdriedubbeling van de subsidies van 2019.  

 Communicatiedienst ondersteunde de verschillende initiatieven van de sportdienst, in 

zoverre deze in 2020 konden plaatsvinden (corona-maatregelen)" 

 AC000099 We zetten actief in op het toegankelijk maken van 

vrijetijdsactivititeiten.  

 "De Vrijetijdspas werd in 2020 opnieuw uitgerold. Bij het begin van het jaar kregen alle 

rechthebbenden deze opnieuw toegestuurd.  Door het beperkt aanbod 

""vrijetijdsactiviteiten"" werd deze in mindere mate gebruikt.  Daarnaast kregen de 

partners uit het Lokaal Netwerk voor personen in Armoede mbt vrije tijd, hun subsidies 

uitgekeerd (= 3x800 Euro). 

 Het project Bewegen op Verwijzing heeft als doel meer mensen aan te zetten tot 

bewegen. Huisartsen ""verwijzen"" patiënten door naar een beweegcoach die samen met 

de deelnemer een beweegtraject op maat uitwerkt. Dit project wordt gesubsidieerd door 

de Vlaamse overheid. Eind oktober kwam de stuurgroep BOV voor de eerste keer samen. 

Deze stuurgroep bestaat uit medewerkers van verschillende interne en externe diensten 

zoals het Wijkgezondheidscentrum, het LDC, de sociale dienst, de diensten onderwijs, 

samenleven, sport en welzijn, de sportraad, Logo Mechelen en ATD 4de wereld. Begin 

2021 wordt het project ingediend zodat we in juni kunnen starten met het uitrollen ervan. 

Omwille van corona zijn praktisch alle sportactiviteiten voor doelgroepen afgelast, zeker 

de geplande initiatieven voor senioren konden onmogelijk doorgaan.  

 Door corona was het aantal activiteiten en lezingen beperkt. In januari hadden we de 

poëziewedstrijd (40 inzendingen) met een slotevenement waar als winnaar Jean P met 

het gedicht Bruggenvouwers uit de bus kwam. Tijdens de maand februari konden 

bezoekers de keramiektentoonstelling met als thema ‘de bib’ bezoeken. Aansluitend ging 

er ook een workshop keramiek voor kinderen door. 

 Vanaf de zomervakantie was het terug mogelijk om iets te organiseren. Zo keerden onze 

coole dinsdagen weer en deden we mee aan de actie van Iedereen Leest ‘Bestemming 

bib’. Kinderen dienden verschillende soorten boeken te lezen. Bij elke uitlening kregen ze 

een stempel in hun leespaspoort. De paspoorten werden opgestuurd naar Iedereen Leest 

en 2 lezers uit Willebroek vielen in de prijzen. 

 Vooral tijdens de maand oktober hadden we nog enkele activiteiten: lezing ‘Medische 

mythes’ door Dirk Devroey (samenwerking met UPV ), voor de 2de keer op rij ging ‘Het 

groot dictee heruitgevonden’ door. Op 10 oktober hadden we het geluk dat onze jaarlijkse 

verwendag buiten kon doorgaan. Het werd een leuke wandeling van 3 km door het 

centrum van Willebroek met allerlei opdrachten voor jong en oud. Er namen 108 mensen 

deel aan deze bankjeswandeling. Tevens bezochten 87 mensen onze boekenverkoop. 

Voor beide activiteiten dienden de deelnemers zich vooraf in te schrijven. 

 In 2020 hadden we 3 Bibscoop vertoningen: Bohemian Rhapsody en The Joker (2x) 

 Alle andere reeds geplande activiteiten zoals bibquiz, ontbijtlezing,… worden door covid 19 

verzet naar het najaar van 2021 of naar 2022. 

 Er werden eind 2020 enkele nieuwe stappen gezet op digitaal vlak. Zo werd er beslist om 

mee in te stappen in de leesbevorderingsproducten Bieblo (kinderen) en Mijn Leestipper 
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(volwassenen). Daarnaast werd er beslist om ook in te stappen in het nieuwe 

bibliotheeksysteem Wise dat over alle Vlaamse bibliotheken wordt uitgerold.  

 Al deze nieuwigheden worden verder uitgerold in 2021. 

 De voorbereiding voor het project ""ontmoeten in Willebroek"" werd opgemaakt en 

goedgekeurd door mAT en college. Er werd in 2020 geenpartner gevonden om Samen Op 

Stap wte organiseren.  

 Willebroekse verenigingen worden in de kijker gezet in het 2830 magazine, de UiT-

kalender en de website. I.s.m. de sportdienst wordt de jaarlijkse sportgids uitgebracht." 

 AC000100 Kwalitatieve publieke ruimte en infrastructuur voor jongeren.  

 In 2020 was het jeugdhuis niet meer actief.  

 AC000102 We creëren en onderhouden ruimtes in functie van ontmoeting en 

vrije tijd.  

 "Om de dvd collectie gebruiksvriendelijker en overzichtelijker op te stellen werden er 

nieuwe meubels aangekocht waarin de films op genre werden onder gebracht. Deze 

meubels zijn voorzien van uittrekbare laden, waardoor het gemakkelijker zoeken is. 

 De muren op de jeugdafdeling kregen een nieuw kleurtje en er werden nieuwe 

boekenrekken voor de jeugdboeken aangekocht.  

 Om onze leners beter te informeren werd er een digitaal scherm aangekocht waardoor we 

heel wat informatie, maar ook nieuwigheden, activiteiten, duidingsfilmpjes, … kunnen 

meedelen aan de bibliotheekbezoeker." 

 AC000103 Faciliterend accommodatiebeleid met het oog op kwalitatieve 

publieke ruimte voor vrije tijd.  

 AC000109 We bevorderen de gemeenschapsvorming en "levenslang leren".

  

 "Kunstatelier kent ook in 2020 een succes.  Het Jeugdatelier werd uitgebreid met een 

extra klas.  Omwille van Covid-19 was het kunstatelier sinds maart 2020 echter gesloten. 

De opstart in september 2020 was hierdoor (vooral bij de volwassenafdelingen) iets 

moeilijker.  Er schreven minder leerlingen in. 

 Door corona dienden we ineens allemaal een versnelling hoger te schakelen wat betreft 

het gebruik van nieuwe tools en media. Workshops zijn niet kunnen doorgaan, maar we 

reikten heel wat tips aan onze leners via sociale media en de website. Wij verwezen naar 

een webinar over opvoeden, er werden leuke podcasts gedeeld, verschillende leeslijsten 

en digitale sites over opvoeden en de week tegen pesten brachten we digitaal naar de 

huiskamer. Het bibteam maakte een filmpje hoe je de bib kan gebruiken in tijden van 

corona. Databank Go Press (krantenartikels) werd gratis enkele maanden open gezet voor 

gebruikers van Mijn Bibliotheek.  

 Door corona bleef onze internethoek grotendeels gesloten.  

 In 2020 zijn de eerste stappen gezet om te starten met een Coderdojo in de bib.  Een 

Coderdojo leert kinderen tussen 6 en 18 jaar om al spelend te programmeren. Ook hier 

zorgde corona ervoor dat we onze plannen even on hold moesten zetten. Uiteraard nemen 

we dit terug op zodra het weer mogelijk wordt.  

 Mediawijs hadden we tijdens de maand februari en in samenwerking met dienst onderwijs 

een lezing over cyberpesten." 

 AC000111 We bouwen Willebroek uit als toeristische bestemming.   

 In 2020 werden de eerste stappen gezet om Toerisme in Willebroek meer in de kijker te 

zetten. Vernieuwing van de Molenbergwandeling, ontwikkelen van de hoogtij wandeling, 

wandeling van de week en de Kerstbingo. We namen deel aan een studie (2020-2021) om 

te achterhalen waarmee we aan de slag kunnen. Daarnaast werden de eerste stappen 

gezet om de website van Willebroek te vernieuwen. 
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 AC000112 We hebben aandacht voor ons cultureel erfgoed en maken hier een 

zichtbare en tastbare beleving van.  

 De aansluiting bij de IOED en de erfgoedcel maakt dat ons erfgoed veel meer aandacht 

krijgt. Na de goedkeuring van het beleidsplan en actieplan van de erfgoedcel in 2020 

zullen er vanaf 2021 een aantal dossiers opgestart worden. Participatie van de inwoners 

was een belangrijk aspect bij de opmaak van dit beleidsplan, zodat dit afgestemd is op de 

behoeften van elke aangesloten gemeente, 

 AC000113 We stimuleren ontplooiingskansen voor onze inwoners op het vlak 

van vrije tijd. 

 Door COVID -19 is het Bouge Bouchetraject niet optimaal verlopen. Er zijn een aantal 

terugkommomenten georganiseerd om de deelnemers met elkaar te blijven verbinden.  

 AC000115 We zetten in op participatie en mede-eigenaarschap om de sociale 

cohesie te bevorderen.  

 Ondanks corona werd er in oktober toch een ontbijt georganiseerd op de Dag van de 

jeugdbeweging.  Dit werd door de verenigingen en leden zeer gesmaakt.  Door de 

beperkende maatregelen is ook de jeugdraad minder bijeen geweest (en dan vooral nog 

digitaal).  Net zoals bij de andere sectoren zijn er enerzijds wel "opstart- en 

kampsubsidies" uitgekeerd aan de verenigingen en werden er ook extra inspanningen 

gedaan om de werkingssubsidies op te trekken. 

 AC000116 Een jeugdbeleid met aandacht voor samenwerking, zodat 

kansengroepen gelijke kansen krijgen.  

 Ondanks het feit dat corona het jongeren niet gemakkelijk heeft gemaakt in allerlei 

aspecten is ook het 2830-kamp kunnen plaatsvinden.  Een 36-tal kinderen zijn mee op 

kamp geweest.  Daarnaast werd ook de samenwerkingsovereenkomst met Rojm verder 

gezet.  Deze werking paste zich continu aan de regels m.b.t. de coronaregels voor 

jeugdwelzijnswerkingen.  Op die manier konden heel wat doelgroepjongeren toch nog 

ergens terecht met hun bezorgdheden. 
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Iedereen telt mee, iedereen doet mee. 

Das Willebroek 

61 / 180



47 

 

AGB Willebroek 

Jaarrekening 2020 

Welzijn en zorg: iedereen telt mee, iedereen doet 

mee. Das Willebroek. 

Prioritaire acties 
 

 AP000028  Het huis van de zorg en een onbezorgde 

oude dag voor onze senioren 
 

 AC000123 Het WZC zorgt voor een aangepaste en kwalitatieve zorg voor zijn 

bewoners. 

 Alle medewerkers van het WZC en inzonderheid de zorgmedewerkers stonden in 2020 onder 

grote druk, zowel op fysisch als op psychisch vlak. Vooral tijdens de twee coronagolven 

tijdens dewelke het overlijden van 15 bewoners te betreuren viel, was het zeer moeilijk 

werken en was de sfeer bedrukt. Desondanks de moeilijke omstandigheden bleven de 

medewerkers  zich onverminderd inzetten voor de bewoners. De bewoners zelf bleven 

opvallend kalm maar leden erg onder de eenzaamheid ten gevolge  van de 

bezoekbeperkingen. De opeenvolging van richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg & 

Gezondheid zorgde dan weer voor hoofdbrekens.  

 

Zorggraad WZC 

  2019 2020 

O 14,47 14,01 

A 19,45 17,14 

D 28,10 27,74 

B 50,18 54,71 

C 71,90 67,75 

aandeel O/A 18,42% 17,18% 

Totaal 184,10 181,36 

Bezettings% 97,93% 96,47% 

 

Zorggraad CVK 

  2019 2020 

O 0,79 0,07 

A 1,44 1,05 

D 0,46 0,95 

B 0,64 0,63 

C 0,46 1,08 

aandeel O/A 57,57% 29,76% 

Totaal 3,81 3,79 

Bezettings% 76,11% 75,84% 
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 AP000030  Een gezinsbeleid dat ook jonge gezinnen en 

jongeren ondersteunt. 

 AC000132 Investeren in opvoedingsondersteuning met preventieve 

gezinsondersteuning. 

 In 2020 werd een belangrijke stap gezet met de aanwerving van een coördinator voor het 

Huis van het Kind.  Een belangrijke stap werd gezet door de uitwerking van een 

speelotheek die verder in 2021 zal worden uitgerold. 

 AC000137 Zorgen voor een toegankelijke, kwalitatieve en pedagogisch 

verantwoorde opvang voor alle kinderen. 

 Zorgen voor een toegankelijke, kwalitieve en pedagogisch verantwoorde opvang voor alle 

kinderen zag er het voorbije  Corona jaar net iets anders uit. De dienstverlening van 

kinderdagverblijf ’t Bengelhuisje voor kinderen van 0 jaar tot schoolrijpe leeftijd en 

buitenschoolse kinderopvang ’t Appelboompje voor kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar 

bleven beschikbaar. De strijd tegen het coronavirus bleef wel de grootste prioriteit en 

zorgde er vaak voor dat de opvang anders georganiseerd moest worden en  dat geplande 

activiteiten niet konden doorgaan. Zo konden het oudermoment  en de vorming voor 

kinderen met een specifieke zorgbehoefte niet doorgaan, maar zochten we alternatieven. 

De nieuwe coördinator 'Huis van het kind' kwam in beide vestiging kennis maken om een 

samenwerking uit te bouwen rond ouderparticipatie. De verplichte vormingen 

Levensreddend handelen zijn voor beide opvanginitiatieven wel kunnen doorgaan op een 

veilige manier. De opleiding Memo Q (evaluatiesysteem) voor het kinderdagverblijf is 

tussen twee Corona golven op de valreep kunnen doorgaan. Het hele jaar door moest er 

in beide vestigingen, maar vooral in de buitenschoolse opvang,snel geschakeld worden 

om nieuwe richtlijnen toe te passen. Zo is er tijdens de sluiting van de scholen 

noodopvang georganiseerd en werd er vaak gewerkt in kleinere bubbels. Uiteraard had dit 

een enorme impact op de bezettingscijfers, maar gelukkig kon er op een 

compensatiesubsidie gerekend worden.  

Gegevens kribbe 

 2020 Aantal VM Gemidd. 
VM 

bezett.% 
2020 

Gemidd. 
VM 2019 

Aantal 
NM 

Gemidd. 
NM 

bezett.% 
2020 

Gemidd. 
NM 2019 

KW1 2.567 41,40 72,64% 44,59 2.516 40,58 71,19% 43,00 

KW2 1.271 26,48 46,46% 47,90 1.240 25,83 45,32% 46,84 

KW3 2.209 39,45 69,21% 44,37 2.141 38,23 67,07% 44,00 

KW4 2.371 40,88 71,72% 49,77 2.277 39,26 68,88% 48,81 

Jaartotaal 8.418 37,58 65,93% 46,71 8.174 36,49 64,02% 45,70 

Berekening jaar% K & G    67,13%   (met gelijkstellingen) 

 

  Aantal 
VM 

Gemidd. 
VM 

bezett.% 
VM 

Aantal 
NM 

Gemidd. 
NM 

bezett.% 
NM 

Gemidd. 
Schooldag 

VM 

Gemidd. 
Schooldag 

NM 

Gemidd. 
Woe 
NM 

Gemidd. 
Studiedag 

Gemidd. 
Vakantie 

Gemidd. 
ZOWI 

KW1 1.470 24,10 28,02% 3.205 52,54 61,09% 13,40 39,13 63,55 22,13 75,57   

KW2 492 8,20 9,53% 762 12,70 14,77% 8,98 13,95 15,75 6,40 1,22   

KW3 2.810 43,91 51,06% 3.476 54,31 63,15% 25,64 52,12 68,80 12,00 48,73   

KW4 1.814 31,28 36,37% 3.151 54,33 63,17% 22,78 49,65 60,89 14,40 57,83   

Jaartotaal 6.586 27,10 31,51% 10.594 43,60 50,70% 16,14 36,52 48,11 15,25 45,38 54,39 

2019 9.273 31,14 36,21% 16.615 68,22 79,33% 22,15 60,31 81,00 26,71 87,05 70,55 
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 AP000031  Armoede structureel aanpakken. 

  AC000138 Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid in overleg met 

diensten en partnerorganisaties. 

 De welzijnskoepel Rivierenland ging van start en in diverse werkgroepen worden 

ervaringen uitgewisseld rond welzijnsthema's. Knelpunten in de werking of nieuwe 

uitdagingen worden besproken en we trachten gezamenlijk signaalfunctie op te nemen 

naar hogere overheden en bij instanties knelpunten aan te kaarten. Ook projectoproepen 

worden gezamenlijk bekeken en ook noden waar intergemeentelijke samenwerking 

noodzakelijk is, worden besproken.  

 Er werd vanuit de dienst SL ondersteuning gegeven bij de voedselbedeling ihkv 

coronaveiligheid. Er werden bemiddelingsgesprekken gevoerd tussen Argos, Meerpaal en 

Sancta Maria. Verdere onderhandelingen over de zoektocht naar een nieuw pand (onder 

andere bezoek aan Atlas Stock). Er werd een opleiding grenzen stellen als vrijwilliger 

aangeboden. Er werden verkennende gesprekken georganiseerd tussen Argos en 

Foodsavers. Met Argos werd een werkgroep opgestart om de sociale kruidenier vorm te 

geven en werden in de meerjarenplannen budgetten opgenomen om een opstart in 2021 

mogelijk te maken. Ook met  Foodsavers werd een mogelijke samenwerking besproken 

voor het aanleveren van diverse producten aan de sociale kruidenier en ook hier werden 

in de meerjarenplanning budgetten ingeschreven.  

 Door covidrestricties was het niet mogelijk om zitdagen te organiseren rond energie of 

telecomleveranciers.  

 Personeelsgebrek maakte dat het nog niet mogelijk was een subsidiereglement op te 

maken voor welzijnsverenigingen. Dit zal hernomen worden in 2021. 

 het OCMW verkreeg Vlaamse middelen om een consumptiebudget onder de vorm van 

consumptiebonnen bij lokale handelaars te verdelen aan de meest kwetsbare groepen in 

willebroek. bijna 1200 gerechtigden verkregen een consumptiebon van 70euro met de 

middelen en eveneens met bijkomende middelen die vanuit het bestuur werden voorzien.  

 De algemene covid-subsidie die vlaanderen geeft aan het lokale bestuur wordt gebruikt 

om nieuwe clienten die kampen met energie-armoede of dreigen afgesneden te worden 

van water een incentieve te geven voor zover ze de nodige stappen zetten na bespreking 

van hun dossier in het Lokaal Adviescomite.  

 

 AC000139 Iedereen heeft toegang tot de middelen om volwaardig te 

participeren aan onze samenleving. 

 

 het BCSD kende in 2020 maandelijks een tussenkomst voor energie- en waterkosten voor 

een 100-tal clienten. Niettegenstaande het aantal leefloongerechtigden stijgt, blijft de 

toekenning van tussenkomsten eerder stabiel gezien het feit dat de tussenkomst 

gekoppeld is aan het recht op huisvestingstoelage. We zien echter meer en meer een 

stijging in het aantal mensen met schulden bij energie- en waterleveranciers. De vraag 

kan gesteld worden of koppeling aan huisvestingstoelage hierbij het juiste criterium is 

voor toekenning. het aantal lac-dossiers stijgt immers elk jaar.  

 Het aantal tussenkomsten voor stookolie blijft dalen gezien deze verwarmingswijze nog 

maar in weinige woningen wordt gebruikt.  

 Het aantal intakes en aantal leefloonaanvragen blijft over het hele jaar vrij hoog met 

gemiddeld 22 intakes.  De nieuwe leefloonaanvragen volgen een gelijke lijn. Deze 

vermindering en stijging van de intakes en leefloonaanvragen valt samen met de eerste 

lock-down in het voorjaar 2020.  In 2020 waren er 542 leefloongerechtigden en ongeveer 

320 gerechtigden per maand. Wat vooral in het oog springt is de enorme toenamen van 

leefloonaanvragen in de maand december 2020. We zien ook een groot aandeel van de 

jongeren (<25j) in de leefloongerechtigden (rond de 150 waarvan zo'n 120 studenten).  

Deze schommeling is niet zichtbaar in de verleende huisvestingstoelage en ondanks er 

een stijging is  aan verleend leefloon is er een eerder een zeer lichte daling in het aantal 
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huisvestingstoelages.  in 2020 waren er maandelijks een 80 huisvestingstoelages terwijl 

er voorgaande jaren 100-tal waren. Mogelijks is dit toe te schrijven aan de korter lopende 

toekenningen leefloon bij technische werkloosheid. Dezelfde evolutie zien we terug in de 

energietoelage (gemiddeld zo'n 90 gerechtigden per maand).  Ondanks de toekenning van 

de watertoelage gekoppeld is aan de huisvesting- en energietoelage is deze toelage wel 

enorm gestegen. Dit is te wijten aan het structureel toepassen van de steunnorm. 

Ondanks de strenge lockdown in het voorjaar waaraan we de mogelijkse daling van het 

leefloon toeschrijven is het verlenen in huurwaarborgen voor de woningen op de privé-

huurmarkt stabiel gebleven ten aanzien van voorgaande jaar (64 in totaal).  

 De tussenkomsten in opvangkosten liggen in aantallen beduidend lager dan voorgaande 

jaren (slechts 69 tov 146 tussenkomsten in 2019). Daklozen werden tijdens de corona-

pandemie  voor een langere periode toelaten om in de  erkende opvanginitiatieven te 

verblijven enerzijds waardoor er minder doorstroom in deze opvanginitiatieven was. Door 

deze beperkte doorstroom waren vrije opvangplaatsen beperkt en  diende er 

doorverwezen te worden naar hotels. Uithuiszettingen werden gedurende een periode 

opgeschort maar het opheffen van die maatregel zorgde ervoor dat er veel gezinnen 

tegelijk dakloos werden. Het gebrek aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, het 

gebrek aan woonvaardigheden en het gebrek aan woningen voor grote gezinnen zorgen 

meer en meer voor schrijnende toestanden en depressies van mensen die de uitzichtloze 

situatie niet meer aankunnen. Het OCMW werkt samen met partners rond tijdelijke 

oplossingen en woonbegeleiding maar kan onvoldoende antwoord bieden op de noden.  

 De tussenkomsten in participatie en sociale activering is licht gestegen ten aanzien van 

voorgaande jaar met een piek in augustus en september 2020.  De scholen namen een 

meer monitorende rol bij leerlingen in kwetsbare situaties en signaleerden of verwezen 

door bij bezorgdheden. Ook stegen aanvragen bij uitbetalingsinstellingen en 

mutualiteiten. Omwille van de toenemende druk op deze instellingen konden uitkeringen 

niet tijdig uitbetaald worden waardoor zij ook naar OCMW doorverwezen en een ruimer 

publiek zich aanbood. tijdens de coronaperiode zijn vele uitbetalingsinstanties zeer 

moeilijk bereikbaar waardoor de druk op de ocmw's enorm toenam en het ocmw 

noodgedwongen extra personeel diende in te schakelen.  

 Naast tussenkomsten in participatie en sociale activering werden noden opgevangen met 

Covid-middelen die door de overheid werden ter beschikking gesteld. In 2020 werden er 

193 tussenkomsten verleend  met de subsidie – covid  om laptops voor elke leerling in het 

secundair onderwijs aan te kopen, het psychologisch welzijn te bevorderen, zelfstandigen 

in moeilijkheden te ondersteunen.  

 Merkwaardig is de daling van de tussenkomsten in medische kosten en geneesmiddelen, 

wat toe te schrijven is aan de strengere voorwaarden opgenomen bij de aanpassing van 

de  steunnorm. De integraties in medi-prima blijven stabiel. 

 Mensen komen steeds moeilijker rond met hun maandelijks inkomen en dienen voor 

onvoorziene uitgaven steeds meer beroep te doen op het ocmw. Het huidige bestuur 

neemt minder kosten volledig ten laste waardoor meer steunen op voorschot noodzakelijk 

zijn (verhogen met 30% tot 187 tussenkomsten).  

 De problematiek van leefloongerechtigden lijkt in toenemende mate complex. het aantal 

dossiers waar een intensieve begeleiding noodzakelijk is neemt sterk toe. De 

vermaatschappelijking van de zorg en ellelange wachtlijsten voor residentiële opvang van 

mensen een psychiatrische of verslavingsproblematiek zorgt voor een enorme druk op 

maatschappelijk werkers in de sociale dienst.  

 Meer cijfers en kengetallen zijn terug te vinden in het dashboard 2020 van de 

welzijnsdiensten. Te bekomen op eenvoudige vraag.  
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Intakes 2020
/01 

2020
/02 

2020
/03 

2020
/04 

2020
/05 

2020
/06 

2020
/07 

2020
/08 

2020
/09 

2020
/10 

2020
/11 

2020
/12 

Tot
aal 

Nieuwe cliënt-
intakes 

29 18 32 17 12 23 18 17 29 27 24 24 270 

Nieuwe leefloon 
aanvragen 

38 21 20 22 17 25 21 28 28 31 28 42 321 

 

 

 

Leefloon 2020/
01 

2020/
02 

2020/
03 

2020/
04 

2020/
05 

2020/
06 

2020/
07 

2020/
08 

2020/
09 

2020/
10 

2020/
11 

2020/
12 

                          

Man 74 76 78 84 81 79 82 78 75 79 84 82 

Man ≤ 25 jaar 58 58 60 59 63 63 62 63 71 76 75 76 

Subtotaal 
Mannen 

132 134 138 143 144 142 144 141 146 155 159 158 

                          

Vrouw 126 126 133 133 130 132 124 129 129 128 126 123 

Vrouw ≤ 25 
jaar 

62 63 63 64 68 69 59 52 66 64 75 71 

Subtotaal 
vrouwen 

188 189 196 197 198 201 183 181 195 192 201 194 

                          

Totaal 320 323 334 340 342 343 327 322 341 347 360 352 

Totaal ≤ 25 
jaar 

120 121 123 123 131 132 121 115 137 140 150 147 

 

  

66 / 180



52 

 

AGB Willebroek 

Jaarrekening 2020 

 

Aanvullende steun naar begunstigden (lopende dossiers en eenmalige aanvragen)   

Aanvullende steun 2020
/01 

2020
/02 

2020
/03 

2020
/04 

2020
/05 

2020
/06 

2020
/07 

2020
/08 

2020
/09 

2020
/10 

2020
/11 

2020
/12 

Tot 
aal 

                            

Begrafeniskosten 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Verwarmingstoelage 4 4 3 3 4 2 1 1 1 1 2 2 28 

Compensatietoelage 20 19 18 21 20 19 18 21 19 17 18 19 229 

Dringende steun 14 17 14 17 3 8 9 15 13 6 6 6 128 

Energietoelage 88 89 90 91 92 93 96 93 97 94 94 93 111
0 

Hospitalisatieverzekerin
g 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Huisvestingstoelage 81 79 82 82 83 84 85 79 81 77 78 79 970 

Huurwaarborg VHV 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 

Huurwaarborg -
bankwaarborg 

0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 7 

Huurwaarborg -
voorschot 

4 3 6 5 3 11 3 6 4 5 10 4 64 

Individueel verminderd 
Tarief 

3 1 1 0 1 3 0 0 2 1 0 0 12 

Medicatie A/B/C 116 117 112 97 83 77 62 68 67 60 59 56 974 

Medicatie D 52 54 50 44 40 37 34 34 32 33 30 29 469 

Medische kaart  - 
mediprima 

26 25 25 25 23 26 27 28 28 31 30 36 330 

Medische kosten 132 135 127 112 97 85 72 75 77 84 80 83 115
9 

Minimale levering gas 65 59 59 0 0 0 0 0 0 0 37 42 262 

Mutualiteitsbijdrage 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8 

Opvangkosten 5 6 6 7 7 10 5 3 5 6 4 5 69 

Paramedische kosten 24 25 25 22 20 19 19 18 17 13 12 13 227 

Participatie en activering 11 11 6 1 0 3 12 10 8 9 4 7 82 

Participatie en activering 
-Kinderarmoede 

28 33 32 26 23 26 29 45 48 38 19 25 372 

Steun in speciën 12 14 11 9 10 12 9 12 7 10 12 21 139 

Steun op voorschot 19 15 11 10 11 17 16 17 14 21 15 21 187 

Tandplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Watertoelage 14 20 25 32 41 45 54 55 62 64 65 67 544 

Zorgkas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 
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 AC000204 Schulden voorkomen en afbouwen en recht op laagdrempelige 

juridische en schuldhulpverlening. 

 Algemeen  kan gesteld worden dat de dienst schuldbemiddeling haar werking ondanks de 

corona-crisis grotendeels kon verderzetten. Omwille van o.a. personeelsaangelegenheden 

(vervanging zwangerschap) was er een aangroei van de wachtlijst waarbij wel werd 

vastgesteld dat het her-contacteren van personen op de wachtlijst moeizamer verliep 

waardoor een aantal dossiers niet werd opgestart. Er werd afgesproken om de 

doorverwijzing toch zo veel mogelijk te laten  verlopen  via een cliëntcontact in het bijzijn 

van de verwijzer rekening houdende met de Corona-maatregelen. Door het opschorten 

door de overheid van de uitvoeringsmaatregelen inzake schuldinvorderingen werden 

cliënten beter beschermd tegen de gevolgen van inkomensverlies en/of bijkomende 

gezinsuitgaven. De impact van  maatregelen op zelfstandigen in moeilijkheden en de 

mogelijke verschuiving naar 2021 inzake doorverwijzing en samenwerking met Dyzo dient 

afgewacht te worden. De afname van het aantal dossiers CSR die opgestart werden in 

2020  in vergelijking met voorgaande jaren is mogelijk ook hier een gevolg van. De 

juridische hulpverlening kon in het tweede  kwartaal onvoldoende aangeboden .worden 

ingevolge de impact van de eerste  Corona-maatregelen. In vergelijking met 2019 was  er 

op jaarbasis een  afname van de hulpvraag van deze dienstverlening. 

 

Tabel zonder collectieve schuldenregeling 

  Budget 
begeleidin

g 

Budget 
beheer 

 Budget 
begeleiding 
en -beheer 

Uitsluitend 
schuld 

bemiddeling 

Schuld 
bemiddeling 

en budget 
begeleiding  

Schuld 
bemiddeling 

en 
budgetbeheer  

SB + Budget 
begeleiding 
en -beheer  

TOT. 

                 

jan/20 4 30 0 0 4 56 0 94 

feb/20 4 30 0 0 5 56 0 95 

mrt/2
0 

5 29 0 0 3 57 0 94 

apr/2
0 

5 32 0 0 3 55 0 95 

mei/2
0 

5 33 0 0 3 54 0 95 

jun/20 5 34 0 0 3 52 0 94 

jul/20 5 34 1 0 3 55 0 98 

aug/2
0 

7 35 1 0 3 52 0 98 

sep/2
0 

8 34 1 0 3 53 0 99 

okt/2
0 

10 34 1 0 3 53 0 101 

nov/2
0 

9 34 1 0 3 50 0 97 

dec/2
0 

9 32 1 0 3 50 0 95 
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Tabel met collectieve schuldenregeling 

  Budget 
begeleidi

ng 

Budget 
beheer 

 Budget 
begeleidin

g en -
beheer 

Schuld 
bemiddelin

g 

Schuld 
bemiddeling 

en  
begeleiding  

Schuld 
bemiddeling 

en beheer  

Schuld 
bemiddeling, 
begeleiding  
en -beheer  

TOT
. 

jan/20 2 10 1 0 1 44 0 58 

feb/20 1 10 1 0 1 45 0 58 

mrt/20 1 11 1 0 1 46 0 60 

apr/20 1 12 1 0 1 44 0 59 

mei/20 1 12 1 0 1 45 0 60 

jun/20 1 11 1 0 0 46 0 59 

jul/20 1 13 0 0 0 42 0 56 

aug/20 1 13 0 0 0 42 0 56 

sep/20 2 14 0 0 0 40 0 56 

okt/20 2 11 0 0 0 44 0 57 

nov/20 2 10 0 0 0 43 0 55 

dec/20 2 10 0 0 0 42 0 54 

 

 

 AC000205 Lokaal opvanginitiatief. 

 In 2020 werden de renovatiewerken aan de dr persoonslaan en de zavelweg in een 

stroomversnelling gezet. Door Corona zijn er echter zware vertragingen geweest, 

waardoor er heel wat achterstand opgelopen werd en waardoor er langer woningen van 

VHV gehuurd werden. 

 In 2020 kende het LOI 8 nieuwe toewijzingen.  Een plaats werd geschorst vanaf 

01/01/2020 wegens verbouwingen en er was één geboorte binnen het LOI.     Het LOI 

kende een gemiddelde bezettingsgraad van 80% op maandbasis.  Eén bewoner kampte 

met een zodanig traumatiserende geschiedenis dat in de loop van 2020 gestart werd met 

zoeken naar een plaats voor de man, die ook overlast veroorzaakte door zijn 

problematiek.   De noodzakelijke renovatie van de LOI-plaatsen in de Zavelweg en Dr. 

Persoonslaan, maakte dat de bewoners gedurende 2020 elders moesten worden 

ondergebracht.   Hiervoor werd gebruik gemaakt van de doorstroomplaatsen in 

Gorrebroek en werden appartementen ingehuurd bij de Samenwerkende Maatschappij 

voor Volkshuisvesting.  

Bezette 
opvangplaatsen 

2020/
01 

2020/
02 

2020/
03 

2020/
04 

2020/
05 

2020/
06 

2020/
07 

2020/
08 

2020/
09 

2020/
10 

2020/
11 

2020/
12 

                          

Dr Persoonslaan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 

Zavelweg 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 

Totaal LOI 
plaatsen 

9 9 8 8 8 9 10 9 9 7 7 8 

 

Nieuwe 
toewijzingen 

2020/
01 

2020/
02 

2020/
03 

2020/
04 

2020/
05 

2020/
06 

2020/
07 

2020/
08 

2020/
09 

2020/
10 

2020/
11 

2020/
12 

                          

Dr 
Persoonslaan 

100% 95% 99% 100% 100% 83% 86% 100% 82% 75% 75% 88% 

Zavelweg 80% 76% 60% 60% 60% 51% 53% 80% 80% 80% 80% 80% 

Totaal 90% 86% 80% 80% 80% 67% 70% 90% 81% 78% 78% 84% 
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 AC000207 We zetten in op een preventieve en duurzame aanpak van dak- en 

thuisloosheid. 

 Willebroek kent een uitgebreide problematiek van dak- en thuisloosheid, met daarnaast 

een groeiend aantal mensen in een precaire woonsituatie.   Deze combinatie leidt tot een 

groot aantal personen met een referentieadres bij ons centrum, voornamelijk bij een 

groep mensen met een gecombineerde problematiek zoals een psychiatrische diagnose en 

een verslavingsproblematiek.  Het betreft mensen die door dat profiel moeilijk toeleidbaar 

zijn naar de private woningmarkt.  Bij de groep alleenstaanden met kinderlast en een 

beperkte groep gezinnen met meer dan drie kinderen, zien we een zelfde probleem.    Zij 

blijken bijzonder kwetsbaar op de woningmarkt, ook als er objectief voldoende financiële 

middelen ter beschikking zijn.     Team Intensieve Begeleiding werkt mee aan de uitrol 

van het GBO-project voor personen in een precaire woonstituatie, dat in een vroeg 

stadium van detectie van een woonprobleem met zo veel mogelijk partners aan de slag 

wil gaan op zowel een curatieve als een preventieve manier.    Daarnaast biedt het team 

ook ondersteuning in dossiers van cliënten met een referentieadres.   De werking van de 

doorstroomwoningen stond in pauzestand omdat de plaatsen gebruikt werden voor de 

tijdelijkse herhuisvesting van de LOI-bewoners.   In 2020 werd het concept van een 

ketenaanpak voor dak-en thuisloosheid verder uitgewerkt, waarbij gemikt wordt op een 

samenspel van de verschillende actoren op ons grondgebied, met gebruik van de 

zelfredzaamheidsmatrix om in te schalen hoe woonklaar een cliënt is.   In het kader van 

mogelijke uithuiszettingen, informeert het vredegerecht onze diensten wanneer een 

verzoekschrift tot uithuiszetting wordt ingediend, zodanig dat nog getracht kan worden 

deze uithuiszetting te voorkomen.   Ook met de Samenwerkende Maatschappij voor 

Volkshuisvesting is er terugkerend overleg in functie van huurschulden die zouden kunnen 

leiden tot een gerechtelijke procedure.   Preventieve woonbegeleiding van het CAW is 

hierin een betrokken partner. 

 

  2020
/01 

2020
/02 

2020
/03 

2020
/04 

2020
/05 

2020
/06 

2020
/07 

2020
/08 

2020
/09 

2020
/10 

2020
/11 

2020
/12 

 Individuele inschrijvingen 
op referentieadres 

            28         19 

 Nieuwe opnames in CAW 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 

 

HUUR 
BEMIDDELING 

2020
/01 

2020
/02 

2020
/03 

2020
/04 

2020
/05 

2020
/06 

2020
/07 

2020
/08 

2020
/09 

2020
/10 

2020
/11 

2020
/12 

To-
taal 

kennisgeving 
SMV 

4 0 3 0 10 11 4 8 3 3 6 2 54 

kennisgeving 
art 1344 

1 2 3 6 1 3 6 5 6 4 0 4 41 

Totaal 5 2 6 6 11 14 10 13 9 7 6 6 95 
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 AC000208 Voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van 

belangrijke basisvoorzieningen. 

 In 2020 werden huurders met betaalmoeilijkheden tijdelijk beschermd tegen de uitvoering 

van vonnissen tot uithuiszettingen. Het aantal meldingen van opgestarte procedures lag 

echter zeker niet lager dan de voorbije jaren. Het aantal dossiers op verzoek van de 

huisvestingsmaatschappij nam echter wel toe. Deze toename is niet enkel te wijten aan 

de dossiers die te maken hebben met kraakpanden maar heeft deels  te maken met de 

huurprijsverhoging die ingevoerd werd vanaf 2020 waardoor bestaande betaalplannen 

niet altijd verder gevolgd konden  worden.  Het aantal privé-huurders waarvoor, met 

tussenkomst van het OCMW,  een beroep werd gedaan op het  huurwaarborgfonds bleef 

beperkt tot 4 dossiers. 

 Inzake de bescherming van personen en gezinnen met betaalmoeilijkheden inzake water- 

en gasrekeningen werden ook door de overheid beschermingsmaatregelen getroffen. Met 

ingang van  2020 kende de invoering van de waterdebietbegrenzer zijn intrede. Ons 

centrum besliste echter om via de LAC-zittingen de invoering van deze maatregel 

bijkomend  tijdelijk te  verdagen omwille van Corona. Er werd in 2020 voorgesteld en 

beslist  om met de toegekende overheidsmiddelen een incentive te voorzien voor 

personen met betaalmoeilijkheden en dit voor clienten die de nodige stappen zetten na 

bespreking van hun dossier in het LAC voor zowel water, mminimale levering gas en 

elektriciteit. De uitvoering hiervan zal vooral in 2021 gebeuren. 

Lokale   Advies   
Commissie 

2020
/01 

2020
/02 

2020
/03 

2020
/04 

2020
/05 

2020
/06 

2020
/07 

2020
/08 

2020
/09 

2020
/10 

2020
/11 

2020
/12 

To-
taal 

Nieuwe dossiers                          

Fluvius 32 10 16 0 0 14 0 25 8 12 14 17 148 

Pidpa     42     50     54     28 174 

Afsluiten                         0 

Eandis 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Pidpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 AP000032  Een warme Willebroekse gemeenschap, een 

plek voor iedereen met sociale verantwoordelijkheidszin 

 AC000141 We nemen initiatieven om de sociale cohesie in de buurt(en) te 

versterken. 

 De wisselwerking bij de zadenbib stond door corona op een laag pitje.  

 In totaal werden 49 zakjes zaden van planten en bloemen meegenomen. 

 De Mozaïek was tweemaal voor lange periodes gesloten.  Er waren in totaal 1865 

bezoekers. Familiehulp en Arnica maakten reglematig gebruik van de locatie. De Meerpaal 

heeft interesse om na corona samen te werken en De Mozaïek als extra locatie te 

gebruiken. Er zijn in het begin van het jaar slecht enkele buurtfeesten door gegaan. Het 

platform Willebroek helpt werd opgestart. Veel vrijwiligers hebben zich aangemeld. 

Daarnaast kwamen er ook heel wat vragen binnen voor hulp. Vooral tijdens de 

belcampagne (70+) kregen we zicht op de noden van de burgers en konden we daar op 

inspelen.De Mozaïek was tweemaal voor lange periodes gesloten.  Er waren in totaal 1865 

bezoekers. Familiehulp en Arnica maakten reglematig gebruik van de locatie. De Meerpaal 

heeft interesse om na corona samen te werken en De Mozaïek als extra locatie te 

gebruiken. Er zijn in het begin van het jaar slecht enkele buurtfeesten door gegaan. Het 

platform Willebroek helpt werd opgestart. Veel vrijwiligers hebben zich aangemeld. 

Daarnaast kwamen er ook heel wat vragen binnen voor hulp. Vooral tijdens de 

belcampagne (70+) kregen we zicht op de noden van de burgers en konden we daar op 

inspelen. 

71 / 180



57 

 

AGB Willebroek 

Jaarrekening 2020 

 AP000033  Samenleven in diversiteit met gelijke 

kansen. 
 

 AC000143 De organisatie Willebroek stemt zijn aanbod af op de diversiteit 

van zijn samenleving. 

 Onze maandelijkse voorleesmomenten konden in de bib 4 maal doorgaan. Er namen 50 

kinderen aan deel. In december 2020 vond er een digitaal voorlees- en knutselmoment 

plaats. We deden ook een oproep aan onze lezertjes om zelf een verhaaltje voor te lezen 

en ons daarvan een filmpje te bezorgen, zodat we deze konden delen via sociale media 

(mits toestemming van de ouders). We ontvingen 8 filmpjes. 

 Tijdens de voorleesweek werden er leespakketten gemaakt voor onze bezoekers. 

 AP000034  Een sterk lokaal onderwijs ondersteunen 
 

 AC000154 Betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen 

te vergroten. 

 De oudergroep  en samenkomsten met ouders op school waren helaas niet mogelijk 

omwille van corona. Er zijn wel individuele contacten tussen de brugfiguren en de ouders 

en What's app groepen. We volgend vorming om te kijken hoe we video kunnen inzetten 

in de werking met de ouders.   
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 AP000035  Zorg, ondersteuning en maatregelen om 

kwetsbare mensen in hun thuissituatie te handhaven 
 

 AC000157 De thuiszorgdiensten bieden een volledig en kwalitatief aanbod 

aan dienstverlening. 

 In dit uitzonderlijke jaar, waar COVID19 de hoofdrol speelde, zetten onze personeelsleden 

van de verschillende thuiszorgdienstverleningen zeer goede resultaten neer. Zo stellen we 

binnen de dienst gezinszorg een stijging van de prestatie-uren vast met meer dan 7 %.  

Zorg&Gezondheid maakte het mogelijk om alle uren bijstand die verleend werd in het 

WZC door de verzorgenden thuiszorg, mee op te nemen als prestatie-uren, waardoor deze 

toename een deel kan verklaard worden. Voor de dienstencheques was dit niet mogelijk, 

vandaar dat we een lichte daling zien in de cijfers met een kleine 4 %, dit ondanks de 

vele uren die de personeelsleden bijgesprongen hebben in het WZC. Ook bij de 

maaltijdleveringen aan huis zien we een stijging. Dit is te verklaren door de sluiting van 

het LDC, alsook alle andere eetgelegenheden waar dagschotels aangeboden werden. 

Gezinszorg 

GEZINSZORG 2020 tov 2019 GEZINSZORG 2019   GEZINSZORG 2018 

  cliënten uren gesub 
cl 

    cliënten uren     cliënten uren 

jan/20 123 2.871,50 264 113,24% jan/19 137 2.535,66   jan/18 147 2.868,16 

feb/20 122 2.332,33 264 101,22% feb/19 133 2.605,58   feb/18 145 2.477,92 

mrt/20 123 2.929,00 274 104,05% mrt/19 134 2.675,00   mrt/18 141 2.660,66 

apr/20 111 2.807,92 277 106,79% apr/19 134 2.428,75   apr/18 147 2.329,10 

mei/20 116 2.453,75 279 105,84% mei/19 133 2.410,92   mei/18 143 2.446,66 

jun/20 113 2.521,25 281 109,80% jun/19 127 1.839,92   jun/18 146 2.799,58 

jul/20 113 2.395,00 283 108,68% jul/19 131 2.353,00   jul/18 147 2.462,33 

aug/20 111 2.259,66 283 109,68% aug/19 124 1.905,75   aug/18 142 2.553,00 

sep/20 115 2.526,50 283 109,55% sep/19 132 2.329,58   sep/18 134 2.271,58 

okt/20 119 2.333,33 283 108,88% okt/19 127 2.272,42   okt/18 135 2.550,25 

nov/20 113 2.156,00 284 108,04% nov/19 128 2.177,33   nov/18 138 2.459,33 

dec/20 111 2.123,00 284 107,22% dec/19 129 2.173,67   dec/18 135 1.878,00 

                        

Totaal 1   29.709,24 3.339,00   Totaal 1   27.707,58   Totaal 1   29.756,57 

Totaal 2   30.912,41     Totaal 2   29.229,40   Totaal 2   31.557,89 

 Totaal 1  Aantal effectief gepresteerde uren  

 Totaal 2   Totaal 1 verhoogd met gelijkgestelde uren en uren bijscholing  
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Poetsdienst 

POETSDIENST  2020 tov 2019 POETSDIENST  2019   POETSDIENST  2018 

  cliënten uren     cliënten uren     cliënten uren 

jan/20 20 206,00 100,00% jan/19 19 206,00   jan/18 18 148,00 

feb/20 19 164,00 99,33% feb/19 20 166,50   feb/18 12 57,00 

mrt/20 18 142,00 91,10% mrt/19 20 189,50   mrt/18 16 151,50 

apr/20 14 170,00 89,86% apr/19 19 197,00   apr/18 12 117,00 

mei/20 16 178,00 88,75% mei/19 20 210,00   mei/18 12 117,00 

jun/20 16 196,00 94,56% jun/19 16 147,75   jun/18 13 121,00 

jul/20 17 197,50 95,82% jul/19 19 191,50   jul/18 14 149,00 

aug/20 12 85,00 97,75% aug/19 12 61,00   aug/18 10 67,00 

sep/20 13 150,00 94,54% sep/19 18 205,25   sep/18 17 201,00 

okt/20 13 162,00 93,27% okt/19 19 195,00   okt/18 15 181,00 

nov/20 12 181,00 95,37% nov/19 19 151,00   nov/18 19 219,00 

dec/20 12 137,50 95,35% dec/19 19 144,50   dec/18 16 132,00 

                      

Totaal 182 1969   Totaal 220 2065   Totaal 174 1661 

 

Thuishulp DC 

THUISHULP  DC   2020 tov 2019 THUISHULP  DC   2019   THUISHULP  DC   2018 

  cliënten uren     cliënten uren     cliënten uren 

jan/20 242 2646,00 98,47% jan/19 233 2687,00   jan/18 235 2652,00 

feb/20 243 2364,00 100,38% feb/19 226 2304,00   feb/18 236 2481,00 

mrt/20 235 2273,00 98,95% mrt/19 228 2369,00   mrt/18 233 2519,00 

apr/20 177 1887,00 95,34% apr/19 224 2258,00   apr/18 221 1996,00 

mei/20 210 2103,00 94,72% mei/19 226 2283,00   mei/18 233 2351,00 

jun/20 225 2398,00 97,91% jun/19 219 2062,00   jun/18 230 2458,00 

jul/20 223 2067,00 98,94% jul/19 215 1943,00   jul/18 232 2248,00 

aug/20 223 2121,00 98,73% aug/19 223 2183,00   aug/18 209 2067,00 

sep/20 225 2310,00 98,63% sep/19 237 2360,00   sep/18 225 1966,00 

okt/20 223 2064,00 96,95% okt/19 238 2484,00   okt/18 228 2486,00 

nov/20 213 2051,00 95,96% nov/19 245 2374,00   nov/18 234 2436,00 

dec/20 221 2177,00 96,18% dec/19 240 2206,00   dec/18 226 2043,00 

                      

Totaal 2660 26461   Totaal 2754 27513   Totaal 2742 27703 
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 AC000159 Het LDC biedt een gevarieerd dagbestedings- en 

vrijetijdsprogramma aan. 

 Door de  coronapandemie diende het LDC te sluiten van 12 maart tot 16 juni en opnieuw 

vanaf 21 oktober tot einde 2020. Dit had tot gevolg dat er minder activiteiten konden 

doorgaan. Er gingen 13 informatieve activiteiten door (18 konden niet doorgaan omwille 

van verplichte sluiting),  77 recreatieve activiteiten (14 konden niet doorgaan omwille van 

verplichte sluiting) en 118 vormende activiteiten (19 konden niet doorgaan omwille van 

verplichte sluiting). Sinds het nieuwe woonzorgdecreet, dat op 1/1/2020 van kracht ging, 

zijn de kwantitatieve erkenningsvoorwaarden (10 informatieve, 75 recreatieve en 100 

vormende activiteiten) weggevallen.  Maar zelfs in het "coronajaar" werden er dan nog 

voldoende activiteiten aangeboden.  

  LDC KAPPERSPRESTATIES 2020    LDC PRESTATIES  SCHOONHEIDSSPECIALIST 

2020 

    2020 201
9 

2018 2017        2020 2019 2018 2017   

  januari 40 39 48 33      januari 59 33 35 34   

  februari 42 44 45 48      februari 40 49 36 25   

  maart 13 46 59 49      maart 22 39 42 35   

  april 0 50 66 49      april 0 54 42 31   

  mei 0 46 55 57      mei 0 40 37 47   

  juni 37 45 50 65      juni 52 47 43 33   

  juli 28 53 49 47      juli 39 55 52 41   

  augustus 34 58 52 47      augustus 43 57 32 42   

  september 34 40 42 42      september 39 29 35 31   

  oktober 27 48 44 33      oktober 29 63 46 38   

  november 0 47 36 47      november 0 62 37 35   

  december 0 33 42 40      december 0 59 45 32   

  Totaal  255 549 588 557      Totaal  323 587 482 424   

 

LDC PRESTATIES     WASSERETTE   2020    LDC PRESTATIES    DOUCHE   2020   

    2020 201
9 

2018 2017        2020 2019 2018 2017   

  januari 103 96 161 141      januari 21 12 7 20   

  februari 98 74 112 118      februari 25 2 14 15   

  maart 120 110 131 148      maart 15 4 16 22   

  april 106 99 88 118      april 16 9 5 14   

  mei 97 74 96 115      mei 24 12 11 21   

  juni 112 84 96 119      juni 14 9 10 17   

  juli 105 114 84 101      juli 14 13 5 17   

  augustus 81 73 103 124      augustus 11 15 7 17   

  september 68 98 88 113      september 12 16 9 18   

  oktober 71 84 64 130      oktober 8 14 4 18   

  november 98 80 114 148      november 11 11 7 18   

  december 106 93 64 71      december 11 16 11 13   

  Totaal  1165 107
9 

1.201 1.446      Totaal  182 133 106 210   
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Niet prioritaire acties  

 AC000121 Het WZC biedt een gevarieerd dagbestedings- en 

vrijetijdsprogramma aan.  

 Ten gevolge van de preventieve maatregelen ter voorkoming van een besmetting met het 

coronavirus werd de vrijetijdsbesteding van de bewoners tijdens een groot deel van 2020 

fors teruggeschroefd. Zo was de cafetaria lang gesloten of enkel open voor bewoners, al 

dan niet met een knuffelcontact en meestal dan nog zonder te mogen drinken of eten. 

2020 was dan ook het jaar van het verschaald bier en de prikoze cola. Het 

activeitenprogramma voor de bewoners werd wel op zeer creatieve wijze aangepast om 

de bewoners die noodgedwongen veel tijd doorbrachten in de eigen kamer en afdeling 

toch toe te laten coronaproof bezig te blijven, zowel op fysiek als sociaal vlak. Het feit dat 

het woonzorgcentrum over een grote binnentuin beschikt, was zeker een grote troef.  

 AC000122 Het WZC organiseert dienstverlening door derden ten behoeve van 

bewoners en gebruikers.  

 Ook de dienstverlening door derden werd ernstig bezwaard door het coronavirus. Niet-

medische contactberoepen zoals de kappers mochten geruime tijd niet aan de slag en een 

deel van de medische dienstverleners  koos er verzichtigheidshalve dan weer zelf voor om 

hun bezoeken aan het WZC te beperken. Samen met het feit dat de effectieve bezetting in 

het WZC ten gevolge van de oversterfte lager was dan normaal, zien we hier op vrijwel 

alle budgetcodes dan ook een overschot. 

 AC000124 Het WZC zorgt voor een gezellige, propere en veilige 

thuisomgeving voor zijn bewoners.  

 Het belang van hygiëne was in 2020 nog groter dan anders. Aangezien de bewoners 

noodgedwongen veel tijd doorbrachten in de eigen kamer en afdeling was het voor hen 

erg belangrijk om in een propere kamer te vertoeven. Ook de corona-voorschriften 

werden nauwgezet opgevolgd zodat het verbruik aan schoonmaak- en desinfectiemiddelen 

een hoogtepunt kende. 

 AC000125 De keuken zorgt voor gezonde en gevarieerde voeding voor 

bewoners en gebruikers van WZC en DVC.  

 AC000126 Inzetten op een vrijwilligerswerking van senioren.   

 Wegens de coronapandemie was het niet mogelijk om vrijwilligers in te zetten om 

huisbezoeken te verrichten bij senioren. Wel werd er vanuit het LDC, samen met de 

medewerkers van het welzijnsloket een actie opgezet rond het einde jaar, waarbij 

drempelhuisbezoeken werden uitgevoerd bij senioren met name alleenstaande 70-

plussers. De vrijwilligers van het LDC werden verder ingezet om de werking te 

ondersteunen, weliswaar in beperktere mate gezien de opgelegde maatregelen in het 

kader van de coronapandemie. Ook de chauffeurs van de MMC bleven actief.  

 AC000127 We nemen maatregelen om het huis van de zorg maximaal 

toegankelijk te maken.  

 De vooropgestelde info-avonden werden om de gekende reden niet georganiseerd. 

 AC000128 We ondersteunen de mobiliteit van de gebruiker.  

 Voor 2020 werd geen aankoop van een nieuwe handicar voorzien voor het CVD. 

 AC000129 We verstrekken duidelijke en volledige informatie over het aanbod 

aan dienstverlening van het HvZ.  

 HvZ kreeg prominente plaats op de website. Er werd o.m. een stagebrochure ontwikkeld. 
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 AC000130 Een netwerk van zorg, ondersteuning en begeleiding voor 

kwetsbare personen op vlak van gezondheid.  

 "Vanuit thuiszorg werd heel 2020 op vlak van gezondheid gedomineerd door COVID19. In 

samenwerking met FAC werd er hard ingezet op de veiligheid van ons personeel en als 

gevolg hiervan dus ook op de veiligheid van onze klanten. Via de medewerkers van het 

welzijnsloket en via onze personeelsleden werden alle communicatiemiddelen omtrent 

COVID , lokaal en nationaal, zo veel als mogelijk tot aan de klanten gebracht om op deze 

manier mee te werken aan de sensibilisatie. 

 er is een samenwerkingsovereenkomst tussen CAW en het lokaal bestuur om in willebroek 

een antennepunt te organiseren waar mensen terecht kunnen met psycho-sociale 

problemen. Hiertoe krijgt het CAW een tussenkomsten van 3500€ voor de inhuring van de 

lokalen.  

 Zelfhulpgroepen als similes en parkinson krijgen ondersteuning door het gratis ter 

beschikking stellen van lokalen en het ten laste nemen van drukwerk voor de 

verenigingen. " 

 AC000131 Burgers helpen en informeren om hen toe te laten hun rechten uit 

te putten.  

 Het bestuur wenst burgers maximaal op de hoogte te brengen van hun sociale rechten en 

maakt actief werk van de maximalisering van automatische rechtentoekenning waar 

mogelijk. Tijdens het welzijnsoverleg worden partners betrokken bij de werking van het 

lokale bestuur en de mogelijkheden die er zijn voor de doelgroepen waarmee ze aan de 

slag zijn.  

 AC000133 We bouwen samen met scholen en partners aan een 

huiswerkbeleid.  

 In 2020 was een belangrijke realisatie het uitrollen van de huiswerkklassen binnen 

verschillende scholen.  Corona was ook hier af en toe spelbreker maar in verschillende 

scholen kon dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers toch verschillende klasjes 

worden georganiseerd.  Daarnaast werden er door het invoeren van afstandsonderwijs 

enkele laptops aangekocht om ter beschikking te stellen. Wekelijkse huiswerkklas vlak na 

school in SM Breendonkstraat, 't Pleintje en SM AVL sinds oktober. Gesprekken voor 

opstart in 2021 met Himo, 't Venneke en Sint-Joris. De leerlingen worden begeleid door 

vrijwilligers die ondersteund worden vanuit de scholen zelf.  

 AC000134 We ondersteunen scholen om de betrokkenheid van ouders bij de 

loopbaan van hun kinderen te vergroten  

 Ook de inzet van de brugfiguren was onderhevig aan de beperkende maatregelen door 

corona.  Ondanks deze maatregelen hebben zij toch hun best gedaan om hun rol als 

bruggenbouwer te kunnen opnemen. Er wordt gewerkt aan netwerking bij sociale 

partners, de verschillende scholen uit het basisonderwijs ouders zelf en dat werpt zijn 

vruchten af we krijgen steeds meer vragen van ouders uit de verschillende scholen en 

deelgemeenten, via doorverwijzing van collega's en via andere welzijnsorganisaties.  

 AC000135 We werken aan een positieve beeldvorming over de verschillende 

gezinsvormen.  

 AC000136 We zetten in op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie bij 

jongeren en gezinnen. 

 "Ook de werking van het consultatiebureau moest zich aanpassen aan de geldende 

maatregelen. 

 Team Intensieve Begeleiding breidde in 2020 de GO-Teamwerking verder uit.  Alle 

medewerkers binnen TIB nemen dossiers op die te maken hebben met intensieve 

ondersteuning van gezinnen met kinderen in een kwetsbare of onveilige situatie.   De 

toeleiders zijn niet meer beperkt tot enkel politie en Kind- en Gezin.  Ook  interne 

diensten, derden en cliënten zelf kunnen aanmelden bij het Team Intensieve Begeleiding.   
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Wij bieden naast onze hulpverlenende rol aan verwijzers ook vraagverheldering en 

dossierbespreking aan.  Daarnaast werd ook de samenwerking met het Family Justice 

Center en in het bijzonder haar casusregisseurs voor Willebroek verder uitgediept en 

geïntensifeerd.   De leden van TIB nemen deel aan het Operationeel Team van het FJC, 

doen mee aan casusbespreking en zijn deel van de mogelijke taakverdeling in 

gemeenschappelijke dossiers die daaruit voortkomt.   TIB zette in op 

veranderingsprocessen met een lange-termijnvisie binnen kwetsbare gezinnen met een 

mutli-problematiek.   Naast samenwerking met FJC en politie, werd ook de samenwerking 

met onze diensten Jeugd en Onderwijs nauwer, wat leidde tot gezamenlijk opgenomen 

dossiers en gedeelde casuïstiek." 

 AC000140 Ontwikkelingssamenwerking.  

 De gemeente ondersteunde de acties met de jaarlijkse toelage. De geplande filmavond is 

niet kunnen doorgaan omwille van coronamaatregelen.  

 AC000142 Inwoners kunnen beroep doen op de juridische eerstelijnsbijstand 

voor juridische vragen en advies.  

 Er waren in de welzijnskoepel KBV 157 klanten voor juridische eerstelijnsbijstand waarvan 

30 in willebroek. Door coronatijden werden de permanenties een tijdje opgeschort en 

gingen dan opnieuw van start maar met een beperkt aantal klanten gezien de 

coronamaatregelen. hierdoor waren er minder begeleidingen gedurende 2020.  

 AC000144 Netwerk van verschillende levensbeschouwingen die het 

samenleven stimuleren .  

 We hebben samen vergaderd om nieuwe gespreksavonden te organiseren. Omwille van 

coronamaatregelen werd besloten om de sessies uit te stellen naar 2021. Ook het 

evenement 'de langste tafel' werd omwille van corona uitgesteld.  

 AC000146 We realiseren en ondersteunen projecten over diversiteit en 

samenleving.  

 "17 mei: 7 vlaggen over het hele grondgebied verspreid, vlag gehesen op 17 mei met 

persmoment en Gianni Dehertogh als dragqueen, e-mailhandtekeingin aangepast en 

oproep in 2830-magazine gedaan om raam te versieren.  

 Tezamen met met Mechelen en Sint Katelijne Waver wordt een project opgezet 

'migratieverhalen' waarbij rond migratie-achtergronden. De bedoeling is dat we op zoek 

gaan naar migratieverhalen in de geschiedenis van onze gemeente. " 

 AC000147 Willebroek is een taalrijke gemeente waar anderstaligen hun 

Nederlands kunnen oefenen.  

 "De collectie Taalpunt werd verder uitgebreid.  

 Op 13 maart hadden we een rondleiding van de oudergroep ’t Venneke. 

 In kader van het taalbeleid is de week van het Nl georganiseerd. We nodigden cursisten 

en Willebabbelaars uit voor een gratis voorstelling van Lennaert&de bonski's. Er kwamen 

75 deelnemers op af.  We herhaalden de ""Zeg het maar"" - campagne (op een minimale 

wijze) en de vormingen rond helder taalgebruik gingen deels virtueel door. Dit had wel 

minder succes, dan andere jaren. Er werd een samenwerking op poten gezet met CVO in 

kader van extra oefenkans voor anderstaligen. De nood is er om zich nuttig in te kunnen 

zetten in hun integratieproces, daarom kozen we voor het project ""vrijwilligerswerk voor 

anderstaligen"". Dit wordt door het CVO uitgevoerd in onze opdracht. CBE werd ook 

bevraagd, maar zij hebben gekozen om niet mee te werken. Willebabbel is slechts een 

aantal keer in de bib door gegaan omwille van de maatregelen. Telkens wel met een 

mooie opkomst. de perioden daartussen hebben we gewerkt in duo (1 vrijwilliger en 1 

deelnemer) zij oefende Nederlands online of gingen samen op stap." 

 AC000148 Jongeren vormen zodat zij kwalificaties behalen die leiden tot 

hoger onderwijs en/of arbeidsmarkt.  

 "43 kinderen namen deel aan de taalweken in Augustus  
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 Voor het basisonderwijs werd er gewerkt met een gezamenlijk aanmeldingssysteem waar 

168 kinderen werden aangemeld en alle scholen ook voorang verenen aan broers en 

zussen om in te schrijven 

 We boden stille studeerplekken aan voor studenten tijdens de blok en examens 

 De samenwerkingen binnen het LOP basisonderwijs en LOP secundair Boom-Willebroek 

zijn ook sterk beïnvloed door de coronamaatregelen die de scholen erg veel extra werk 

bezorgen.  

 We werden partner in een project waarbij CLB en Lejo leerloopbaanbegeleiding bied aan 

leerlingen van de secundaire scholen in Willebroek en Boom 

 We gaan in zee met Schoolinzicht en starten een project op 'schoolvlucht' en segregatie 

op school tegen te gaan.  

 In samenspraak met de verschillende scholen werden een deel van de schoolcollectie 

vernieuwd of werden er extra boeken aangekocht: niveauleesboekjes, vernieuwing van de 

collectie informatieve boeken voor het 5de en 6de leerjaar. 

 Klasbezoeken aan de bibliotheek konden enkel tijdens de eerste maanden van 2020 

doorgaan. Er werden wel boekenpakketten per klas klaargemaakt, zodat de leerkrachten 

konden afhalen in de bib. Begin maart ging de jeugdboekenmaand van start. Na 2 

klasbezoeken zijn we in lockdown gegaan en was het niet meer mogelijk om dit aan de 

andere klassen aan te bieden." 

 AC000149 Coördinerende rol van gemeente inzake openstellen van de 

gebouwen naar multi-inzetbare scholen.  

 We ondersteunden scholen in het kader van hun subsidieaanvraag voor het openstellen 

van hun sportinfrastructuur voor verenigingen. 

 AC000150 De capaciteitsuitdagingen van scholen in Willebroek worden 

gezamenlijk aangepakt.  

 Er is onderhandeld met GO! Rivierenland over het eigenaarschap van de schoolgebouwen 

er werd gewerkt aan een overeenkomst die door alle partijen ondersteund wordt.  De 

strenge veiligheidsnormen rond ventilatie, afstand houden e.d. hebben een aantal 

aandachtspunten bloot gelegd bij de verschillende preventiediensten van de scholen. 

Waar mogelijk bied de gemeente ondersteuning door bvb de sporthal in Tisselt ter 

beschikking te stellen, stoelen en banken te voorzien voor buitenruimte, parkeerverbod 

aan de schoolpoort toe te staan. Een overzicht van de afspraken rond start en einde van 

de scholen te bezorgen aan de politie 

 AC000151 De organisatie werkt samen met scholen en partners rond uitbouw 

en uitvoering van een huiswerkbeleid  

 In 2020 was een belangrijke realisatie het uitrollen van de huiswerkklassen binnen 

verschillende scholen.  Corona was ook hier af en toe spelbreker maar in verschillende 

scholen kon dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers toch verschillende klasjes 

worden georganiseerd.  Daarnaast werden er door het invoeren van afstandsonderwijs 

enkele laptops aangekocht om ter beschikking te stellen. 

 AC000152 Samenwerken om de toegankelijkheid van de scholen te vergroten.

  

 "Diverse overlegmomenten met het GO geven aanleiding tot een globale toekomstvisie 

van gebruik der gebouwen en eventuele financiële afspraken bij de herschikking van het 

gebruik der gebouwen. De overeenkomsten mbt de herschikking, de financiële 

waarderingen en af te sluiten zakelijke rechten worden juridisch afgetoetst.  

 Voor de week tegen pesten werd opnieuw samengewerkt met verschillende diensten zo 

werd ondermeer een lespakket ontwikkeld en vorming georganiseerd rond veerkracht " 

 AC000153 Samenwerking om een methodiek te ontwikkelen die sociale 

controle verhoogt. 

  voor onderwijs - sociale controle en pestgedrag 
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 AC000155 We zetten in op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie bij 

schoolgaande jongeren.  

 AC000156 Burgers helpen en informeren om hen toe te laten hun rechten uit 

te putten.  

 Wegens de coronapandemie zijn er minder persoonlijke contacten geweest op het 

welzijnsloket.  Via telefonische contactnames werden inwoners zo veel als mogelijk 

begeleid bij het aanvragen van premies, invullen van documenten e.d. In samenwerking 

met IVAREM werden de gemeentelijke sociale toelagen in het kader van de 

huisvuilophaling toegekend. 

 AC000158 Het Huis van de Zorg organiseert zich om de (zorg)problematieken 

in kaart te brengen. 

 Het nieuwe woonzorgdecreet maakt het uitvoeren van een buurtanalyse verplicht voor 

een LDC, want het LDC vormt de kernactor van de zorgzame buurt. De buurtanalyse is 

een instrument om de omgeving en haar ontwikkelingen in kaart te brengen. Het is een 

middel om de buurt beter te leren kennen, zicht te krijgen op wensen en behoeften van 

de inwoners en te onderzoeken welke initiatieven nodig zijn om tot buurtgerichte zorg te 

komen.  Door de coronapandemie en als gevolg hiervan de gedeeltelijke sluiting van het 

LDC (wasserette, oplaadpunt en douche bleven gans 2020 open) werd er hoofdzakelijk 

ingezet op het opbellen van 70-plussers. Door de verminderde sociale contacten bracht dit 

bij vele senioren een gevoel van eenzaamheid met zich mee. Er werd in samenwerking 

met het welzijnsloket een leidraad opgesteld om het voor de beller makkelijker te maken. 

De verwerking van deze gesprekken gebeurde door de centrumleider van het LDC. In 

2021 loopt deze actie nog door. Aan de hand van de resultaten van de verwerking van de 

belactie zullen er verdere initiatieven/acties genomen worden die ook kaderen in de 

buurtanalyse en zullen bepalen op welke buurt er in eerste instantie zal ingezet worden. 

De eerste buurtanalyse dient gefinaliseerd te zijn tegen einde 2022. 

 AC000161 Het LDC zorgt voor een aangepaste en kwalitatieve zorg voor zijn 

gebruikers.  

 Door de  coronapandemie diende het LDC  het kapsalon en het schoonheidssalon te 

sluiten vanaf 12 maart. Op 9 juni gingen de schoonheidsspecialistes terug van start en de 

kapster op 10 juni. Op 21 oktober dienden deze opnieuw te stoppen tot einde 2020. In 

2020 werden er 255 kappersprestaties uitgevoerd. In 2019 waren dit er 549. De 

schoonheidsspecialistes voerden 323 prestaties uit, in tegenstelling tot 587 in 2019.  

Wasserette, douche en oplaadpunt bleven open. In 2020 gaf dit 1.165 prestaties voor de 

wasserette (in tegenstelling tot 1.079 in 2019). Dit is een stijging met 7,97 %. De extra 

machines (wasmachines en droogkasten) voor het wassen van schorten en mondmaskers 

zijn hier niet bijgeteld omdat deze niet gefactureerd werden. Er werden heel wat nieuwe 

schorten en mondmaskers gemaakt door medewerkers facility,... en deze werden telkens 

door personeel van het LDC gewassen, gedroogd en gestreken. IN 2020 werden er 182 

douches genomen. Dit is ook een stijging van 36,84% in vergelijking met 2019 (133 

douches). 

 AC000162 Het LDC zorgt voor gezonde en gevarieerde voeding voor 

gebruikers.  

 Omwille van de coronapandemie (sluiting van  12/3 t.e.m. 16/6 en terug dicht van 21/10 

tot einde december) werden er minder maaltijden verbruikt in het LDC. Wanneer het LDC 

dan wel opnieuw open mocht, was dit met een beperkte bezetting qua plaatsen, volgens 

de vooropgestelde horecamaatregelen waaraan ook het LDC zich diende te houden. Zo 

konden er ipv 80 gebruikers slechts 33 gebruikers komen eten per dag. Er werd een 

regeling uitgewerkt waarbij alle gebruikers in een beurtensysteem konden komen eten. 

Voor de dagen waarop dit niet mogelijk was werden er maaltijden aan huis geregeld voor 

de gebruikers. In 2020 werden er in totaal 5.088 maaltijden geserveerd in het LDC, 

waarvan 1.358 maaltijden door gebruikers met een verhoogde tegemoetkoming en 3.547 
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gebruikers zonder VT. In vergelijking met 2019 is er een daling in het  aantal 

maaltijdenmet 6.081. Het aantal maaltijden aan huis - georganiseerd in samenwerking 

met thuiszorg - steeg daardoor fors van 11.131 (in 2019) naar 15.993 (in 2020). 

 AC000163 Ondersteunen van mantelzorgers zodat de zorgbehoevende zo lang 

mogelijk thuis kan blijven wonen.  

 In september 2020 werd de mantelzorgpremie ingevoerd. In 2020 hebben 92 

rechthebbenden een aanvraag voor het bekomen van de premie ten bedrage van 30€ 

ingediend. 

 AC000164 Verhuren van seniorenflats.  

 In 2020 werden niet alle flats voor 12 maanden verhuurd. Wegens Corona was het niet 

makkelijk om een nieuwe huurder te vinden voor het vrijgekomen app 204. Senioren 

wensten in deze woelige tijden niet te verhuizen. Uiteindelijk werd een immokantoor 

ingeschakeld om de flat te verhuren. In totaal heeft de flat 3,5 maanden leeg gestaan. 

 AC000165 We ondersteunen de mobiliteit van de gebruiker.  

 Omwille van de coronapandemie en de sluiting van heel wat diensten, het niet kunnen 

doorgaan van activiteiten,… werd er minder beroep gedaan in 2020 op de 

MinderMobielenCentrale. Er werden 1.861 ritten gereden aan 29.362 kilometers. 18 ritten 

werden geannuleerd. Dit is een daling in vergelijking met 2019 waar er nog 2.300 ritten 

werden gereden aan 46.689 kilometers en 137 geannuleerde ritten.  Ook wat de handicar 

De Wilg betreft werden er in vergelijking met 2019 minder ritten gedaan, eveneens 

omwille van de coronapandemie. Er waren in 2020 19 leden (in 2019 27 leden) en in 

totaal werden er 591 ritten gefactureerd. (in 2019 1.570 ritten)  

 AC000166 Netwerk van zorg, ondersteuning en begeleiding op vlak van 

gezondheid.  

 De subsidies aan het IE-zwembad werden toegekend. 

 AC000167 Lonen en wedden.  

 Het personeelskader van het WZC werd voor 97,3 % ingevuld. Zoals de afgelopen jaren 

gebruikelijk is blijft het moeilijk om voldoende geschikte kandidaten te vinden. De 

coronacrisis maakte dit niet gemakkelijker. Waar in een eerste fase de personeelsuitval 

beperkt bleef, zagen we naarmate het jaar vorderde vooral bij de zorgkundigen een 

grotere uitval. Het jaar werd dan ook afgesloten met een groot aantal overuren, die  - om 

de bestaffing op peil te kunnen houden - ten dele dienden uitbetaald te worden. Op 

financieel vlak worden deze overuren dan wel gecompenseerd door de specifieke 

coronasubsidiëring voor personeel van de Vlaamse overheid.   

 AC000170 Werkingsmiddelen.  

 Het coronavirus leidde tot een grotere leegstand in het WZC. In het centrum voor 

kortverblijf was deze amper merkbaar maar ten gevolge van zowel het hoger aantal 

overlijdens als de opnamebeperkingen zien we in het WZC voor 2020 zowel voor het 

aantal hoteldagen als het aantal zorgdagen een daling met respectievelijk 1,08 % en 1,52 

%. Al bij al blijven deze bezettingspercentages met respectievelijk 98,34 % en 96,46 % 

behoorlijk. Op financieel vlak werd deze daling aan directe inkomsten bovendien ruim 

gecompenseerd door de specifieke compensatiesubsidiëring die door de Vlaamse regering 

voorzien werd. 

 AC000206 Doorbreken van intergenerationele armoede.  

 Team Intensieve Begeleiding breidde in 2020 de GO-Teamwerking verder uit.  Alle 

medewerkers binnen TIB nemen dossiers op die te maken hebben met intensieve 

ondersteuning van gezinnen met kinderen in een kwetsbare of onveilige situatie.   De 

toeleiders zijn niet meer beperkt tot enkel politie en Kind- en Gezin.  Ook  interne 

diensten, derden en cliënten zelf kunnen aanmelden bij het Team Intensieve Begeleiding.   

Wij bieden naast onze hulpverlenende rol aan verwijzers ook vraagverheldering en 
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dossierbespreking aan.  Daarnaast werd ook de samenwerking met het Family Justice 

Center en in het bijzonder haar casusregisseurs voor Willebroek verder uitgediept en 

geïntensifeerd.   De leden van TIB nemen deel aan het Operationeel Team van het FJC, 

doen mee aan casusbespreking en zijn deel van de mogelijke taakverdeling in 

gemeenschappelijke dossiers die daaruit voortkomt.   TIB zette in op 

veranderingsprocessen met een lange-termijnvisie binnen kwetsbare gezinnen met een 

multi-problematiek.   Naast samenwerking met FJC en politie, werd ook de samenwerking 

met onze diensten Jeugd en Onderwijs nauwer, wat leidde tot gezamenlijk opgenomen 

dossiers en gedeelde casuïstiek.   De outreachende en vraaggestuurde werking van het 

Team Intensieve Begeleiding nodigt andere organisaties uit maatwerk te leveren.   De 

manier van werken maakt dat er meer therapietrouw ontstaat bij de cliënten, er minder 

uitval is in het hulpverleningstraject en meer zorgcontinuïteit, wat dan weer een impact 

heeft op de mate waarin een problematiek intergenerationeel versterkt wordt, of net aan 

kracht verliest. 

 AC000212 Dakloosheid en precaire woonsituaties voorkomen in Bornem, 

Puurs en Sint-Amands en Willebroek  

 Vanuit Team Intensieve Begeleiding werd in 2020 deelgenomen aan de uitwerking van het 

GBO-project in functie van personen in precaire woonsituaties in samenwerking met de 

besturen van Puurs-Sint-Amands en Bornem, het sociaal verhuurkantoor Optrek VZW en 

de mutualiteiten.    Dit resulteerde inmiddels in een samenwerkingsprotocol over de rol 

van de verschillende actoren.   In 2020 vond reeds de kick-off van het project 

plaats.   Bedoeling is te komen tot een systeem van vroegdetectie en snelle tussenkomst 

in dossiers met een woonproblematiek (in eerste instantie binnen het Sociaal 

Verhuurkantoor), zodanig dat verschillende actoren hun eigen expertise maximaal kunnen 

inzetten om te voorkomen dat dossiers eindigen in een gerechtelijke procedure en zo zelfs 

dakloosheid.   Dit gebeurt binnen de visie van Geïntegreerd Breed Onthaal, dat erop 

gericht is eerstelijnsdiensten zodanig met elkaar in verbinding te brengen dat het elkaars 

werking versterkt, medewerkers elkaar en elkaars aanbod leren kennen en de cliënt 

uiteindelijk hier een meerwaarde ervaart.   In dit kader wordt gewerkt aan een document 

dat vrijere communicatie toelaat tussen hulpverleners met toestemming van de cliënt, 

zodanig dat het beroepsgeheim geen rem op effectief handelen vormt. 
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Goed bestuur, een moderne organisatie en een 

financieel gezonde gemeente. Das Willebroek 

Prioritaire acties 
 

 AP000042  Een performant personeelsbeleid en 

integrale (samen)werking. 
 

 AC000189 De juiste medewerker op de juiste plaats. 

 Ondanks corona hebben wij in de mate van het mogelijke de nodige aanwervings-, 

bevorderings- en personeelsmobiliteitsdossiers laten plaatsvinden. Doordat meer en meer 

gebruikt wordt gemaakt van gratis publiceren van vacatures konden we deze kosten 

drukken. We stellen een sterke afname vast van de klassieke gedrukte advertenties via 

kranten maar zetten meer in op digitale advertenties. We hebben besloten om de 

aankoop van de HR software Jobsolutions uit te stellen tot 2021 omwille van de 

moeilijkere omstandigheden voor implementatie tgv corona. Onze aandacht ging vooral 

naar de implementatie van het nieuwe loonpakket. 

 

 AC000191 Via opleidingstrajecten zorgen we voor medewerkers met optimale 

kennis en competenties. 

 Ondanks de coronamaatregelen hebben we ook in 2020 ingezet op het aanbieden van 

opleidingen om de vormingsnoden en de ontwikkeling van het personeel van onze 

organisatie maximaal te stimuleren. Omdat er opleidingen geannuleerd, uitgesteld werden 

of onder een andere vorm zijn doorgegaan , geeft dit een ietwat vertekenend beeld van 

het budgettair plaatje.  

 Voor 2020 konden we over een budget van €148.250 beschikken waarvan er slechts een 

60.000 euro werden gebruikt. 

 Dit werd ingezet voor 792 vormingsmomenten welke in totaal 3.179 vormingsuren 

vertegenwoordigen. 

 

 AC000192 We maken onze leidinggevenden nog sterker. 

 Corona heeft er voor gezorgd dat er in 2020 geen specifieke acties werden ondernomen, 

buiten het informeren en adviseren van diensthoofden over personeelszaken en 

maatregelen betreffende corona. 

 AC000198 Inventariseren en vergaren van informatie. 

 Een zoektocht langs verschillende methoden en instrumenten voor het structureel 

oplijsten van de data inventarisatie doorheen heel de organisatie heeft ons bij de 

softwaretool gebracht die hiervoor door Victor (Vlaamse ICT organisatie) werd ontworpen. 

De werkgroep data inventarisatie gaat hier verder mee aan de slag. Verder wordt er op 

dienstniveau overleg voorzien om de werking en het gebruik van data in kaart te brengen. 

 AC000199 Opstellen en afsluiten policies en contracten.  

 In het opstellen van policies hebben we enkele belangrijke stappen vooruit gezet.  Zo is 

de algemene "Privacy disclaimer" nu beschikbaar op onze nieuwe website. Andere policies 

mbt tot de privacy tussen de werkgever en het personeel werden ook goedgekeurd in het 

CBS en de gemeenteraad.  Voor de (verwerkings)contracten liepen we gezien de 
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(juridische) complexiteit wel wat vertraging op.  Hiervoor werd een nieuwe werkgroep met 

juridische experten opgericht, en we bekijken verder of er externe ondersteuning nodig is. 

 AC000200 Rapportering (audit) sensibilisering communicatie en opleiding. 

 Qua sensibilisering werd er in 2020 vooral gewerkt rond het nieuwe paswoordenbeleid.  In 

2020 kregen (bijna) alle medewerkers een introductie in het gebruik van de tool om veilig 

thuis te werken.  In de nasleep van de cyberaanval kregen we een audit opgelegd door de 

Vlaamse Toezichtcommisie.  Momenteel zijn we aan de slag met de belangrijkste 

aanbevelingen uit deze audit. Uit enkele van deze aanbevelingen zullen nog verder 

aanpassingen in onze dagelijkse werkwijze voortvloeien. 

 AC000215 We nemen acties ter ondersteuning van de CORONA problematiek.  

 Hiervoor hebben we de XII werken in het leven geroepen. "Naast een impactbevraging 

bij handelaars, verenigingen en welzijnsorganisaties, werden voorstellen van burgers op 

het platform en via postkaart verzameld, nadien werd de burger de kans geboden om te 

stemmen op een selectie. Uit deze stemming maakte het college de uiteindelijke selectie 

op. Nadien gingen de diensten aan de slag om ze verder uit te werken.  

 We ontvingen  75 unieke inzendingen op het platform en 20 aanvaarde voorstellen via de 

postkaart. Uiteindelijk bleven er 33 over. Zie opmerkingen omtrent corona bij AC000057. 

Via budget XII werken werden in 2020 de gehomologeerde terrasconstructies 

gesubsidieerd (4 aanvragen met een totale tussenkomst van €12.348) ." 

 

Niet prioritaire acties 
 

 AC000171 Goede communicatie vergt actuele informatie.  

 Er vond in 2020 geen bevolkingsbevraging plaats. Onze fotodatabank wordt up-to-date 

gehouden d.m.v. eigen foto's, de samenwerking met fotoclub Kontrast en sporadische 

samenwerking met andere fotografen. 

 AC000172 We communiceren structureel en imagoverbeterend.  

 "Realisatie digitaal loket ( Egovflow ) voor aanvragen en automatisch afleveren attesten 

en documenten aan burger of onderneming. ( 1407 aanvragen behandeld in 2020 ) 

 Wegens de pandemie konden er niet veel evenementen plaatsvinden. Het gebruik van 

gadgets was dan ook beperkt. Alle corona-communicatie werd in de mate van het 

mogelijke in een vlotte, duidelijke en herkenbare (huis)stijl gevoerd. Het nieuwe e-loket 

werd versneld ingevoerd en maximaal gepromoot. " 

 AC000173 We houden onze medewerkers op de hoogte.  

 De nieuwsbrief wordt maandelijks afgeleverd. Inhoud is voornamelijk informatief en 

sensibiliserend. Nieuwe website zorgt  voor nieuwe (technische) mogelijkheden voor de 

nieuwsbrief. In 2020 werden voorbereidingen getroffen om het intranet te vernieuwen en 

in lijn te brengen  met de nieuwe website. 

 AC000174 We informeren de Willebroekenaar.  

 "We kochten een digitaal platform aan en organiseerden digitale participatie rond de 

herstelmaatregelen in functie van de coronacrisis (12 werken). Hierbij werden burgers 

bevraagd over 3 acitedomeinen met name vrije tijd, lokale economie en welzijn. De 

resultaten van deze bevraging resulteerden in verschillende acties binnen deze domeinen 

die opgenomen worden in 12 werken en voor uitvoering in planning van 2021 werden 

gezet.  

 Omwille van corona is het onthaal voor de nieuwe inwoners niet kunnen doorgaan. 

Tweemaandelijks wordt het 2830-magazine verzonden. De UiT-kalender, die normaal 
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maandelijks verschijnt, hebben we enkele maanden niet uitgebracht omdat quasi alle 

evenementen niet waren toegelaten. Voor de heropstart van de gemeente na de 

coronacrisis werd een participatieplatform opgestart onder de noemer 'De 12 Werken'. 

Daarnaast werd ook een impactbevraging georganiseerd bij de lokale handelaars, de 

verenigingen en de welzijnsorganisaties. Via het platform kwamen 74 unieke voorstellen 

gepubliceerd. Op de geselecteerde voorstellen werd 418 keer gestemd. Daaruit werden 

uiteindelijk 29 acties geselecteerd. De uitrol is voorzien voor 2021." 

 AC000175 We bouwen een interne juridische cel uit.  

 Meerdere juristen uit onze organisatie steken de hoofden bij elkaar om juridische dossiers 

te behandelen, of desgewenst een raadsman aan te stellen voor extern advies of het 

voeren van gerechtelijke procedures. 

 AC000176 We meten de kwaliteitsbeleving bij interne en externe klanten. 

 In 2020 werd geen meting bij klanten georganiseerd. 

 AC000177 We organiseren verkiezingen op een efficiënte manier. 

 In 2020 werden geen verkiezingen georganiseerd. Die van 26.05.2019 verliepen vlot, 

zonder opmerkingen van de toezichthoudende overheid. 

 AC000178 Bereikbare, kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening aan de 

burger in alle levensfases.  

 Een kwalititieve dienstverlening is en blijft een topprioriteit, zowel aan de loketten als in 

de backoffice  van het burgerteam. Er wordt steeds getracht om correcte informatie te 

verschaffen en de burger snel verder te helpen. 

 AC000179 Informatisering zorgt voor een efficiëntere dienstverlening.  

 Op vlak van infrastructuur werden volgende zaken gerealiseerd : uitbreiding backup 

capaciteit; vervanging verouderde computers door nieuwe computer of laptop ( 63 stuks 

); upgrade beveiligingssoftware; aanpassing glasvezelbekabeling WZC - LDC; uitbreiding 

glasvezelinfrastructuur voor cameranetwerk en gemeentelijk netwerk. Op functioneel vlak 

werden vooral projecten uitgevoerd om onze security te optimaliseren en ook thuiswerk 

mogelijk te maken op een veilige manier ( meer dan 160 individuele gebruikers ). 

 AC000180 Via beheersplannen zorgen we voor optimaal onderhoud van ons 

patrimonium.  

 De voorbereidingen voor een nieuw meldingssysteem werden in 2020 op gang gebracht. 

Bedoeling is om in 2021 werkopdrachten op een digitale manier te beheren. 
 Alle schoonmaaksters kregen boven op de normale taken extra ‘ontsmettingstaken’ 

toegewezen. Zo gingen ze op sommige locaties vroeger starten met de schoonmaak; in de 

zomer werd er rekening gehouden met de bubbels in de zowie. De ploeg van het WZC 

heeft mee ingestaan voor de ontvangst en uitgave van het persoonlijk linnen van de 

bewoners. Omdat Clova niet kon volgen zijn zij zelf een groot deel van de arbeidskledij 

beginnen wassen.  

 De schoonmaakploeg AC is gaan inspringen in het WZC, een deel heeft in de sweatschop 

weliswaar mondmaskers genaaid, schorten genaaid,… om de collega’s van het WZC en de 

thuiszorg van beschermingsmateriaal te voorzien.  

 Om onze sweatshop productief te houden en van grondstoffen te voorzien ging de 

aankoopdienst overal op zoek om garen en rekkers en stoffen aan te kopen en op te 

halen. 

  De techniekers zijn een aantal keer Covid afdelingen mee gaan inrichten.  

 Na de eerste lockdown en met de eerste heropening zijn de medewerkers van facility alle 

gebouwen gaan ‘coronaproof maken’ 

 Elke dienstwagen werd voorzien van ontsmettingsmateriaal. 

 Plexiglas op maat aan het onthaal, plexischermen voor de bib, het WZC, de fronten en 

noem maar op. 
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 Stickers om looprichtingen binnen gebouwen te creëren, ontsmettingsmiddel in elk 

gebouw. Maximum aantal aanwezigen, sensibiliseringsaffiches ophangen…. 

 

Kortom 2020 heeft iets meer werk en inspanning gevraagd. 

       

 AC000181 We optimaliseren ons archief en klassement en streven naar 

verdere digitalisatie.  

 De herplaatsing en hernummering binnen de kelders WZC werd opgestart. Volgende 

subacties kwamen hierbij aan bod: 

o aanduiden eeuwig bewaren in inventaris 

o aanduiden vernietigen in inventaris 

o opstellen vernietigingsaanvraag 

o verhuizen en hernummeren dozen binnen kelder 

o fysiek verzamelen te vernietigen archief  

o aanpassen gegevens in inventaris 

 het project online raadpleging genealogie werd eveneens opgestart. Hiervoor werd een 

offerte ontvangen van Van den Broele. Dit project zal verder uitgewerkt worden de 

volgende jaren. 

 AC000182 Een doordacht verzekeringsbeleid dekt onze belangrijkste risico's. 

 In 2020 werden de dossiers verder opgevolgd door 2 medewerkers waardoor continuïteit 

gegarandeerd is. Nieuwe polissen werden maximaal voor alle entiteiten op elkaar 

afgestemd. In een volgende fase zal een gezamenlijk bestek worden opgemaakt. 

 AC000183 Een goeddraaiende aankoopcel is kostenbeheersend.  

 Voor heel wat aankopen zijn er raamcontracten: schoonmaakprodukten, voedsel, 

kantoormateriaal,… . Voor een aantal aankopen werken we via aankoopcentrales. Zoveel 

mogelijk proberen we met raamcontracten te werken om een beter zicht te krijgen op de 

kosten.  

 Op alle mogelijke manieren heeft de aankoopdienst beginnen zoeken naar 

beschermingsmateriaal omdat de leveranciers van de raamcontracten niet konden volgen 

met het leveren van beschermingsmateriaal en ontsmettingsmateriaal en handschoenen 

en zelfs zeep.  

 Met vereende krachten werden mondmaskers verdeeld over de Willebroekse bevolking. In 

amper 5 dagen werden de langverwachte maskers in enveloppen gestopt en uitgedeeld 

(vele vrijwilligers van de verschillende diensten werkten hieraan mee) 

 AC000184 Een goedwerkende centrale administratie ondersteunt beleid en 

organisatie.  

 Budget prestaties aan derden werd opgesplitst : 1. MJP 001811 advertenties en 

publicaties à € 2.500,00 en 2. inkaderen kunstwerken en inbinden registers à € 2.500,00.  

Aan het budget voor aankoop boeken e.d. werd € 3.000,00 toegevoegd via raming 

verschuiving.  Van het budget receptiekosten werd € 24.000,00 afgehaald om tekorten 

weg te werken.  In 2020 zijn er namelijk enkele evenementen niet doorgegaan, dus het 

budget was niet opgebruikt.  Aan de lidgelden werd via verschuiving raming € 4.000,00 

toegevoegd.  Het lidgeld van VVSG werd voor OCMW en gemeente samen gefactureerd.  

Dit betekent een kost van meer dan € 33.000,00 voor het VVSG alleen.  Budget werd in 

overschrijden gezet. 

 AC000185 Evaluatie van retributie- en belastingsreglementen i.h.k. van het 

behalen van de doelstellingen.  

 In het najaar 2020 werden alle belastings- en retributiereglementen in samenwerking met 

de verantwoordelijke diensten geëvalueerd. Dit leidde in de gemeenteraad van december 

2020 tot aanpassingen van afvalbelasting variabele bijdrage, belasting op onbebouwde 

gronden, belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, 
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ongeschikt, verwaarloosd, beouwvallig of leegstaand, belasting voor het niet aanvragen 

van een conformiteitsattest, indirecte belasting voor dossierkosten bij 

omgevingsvergunningen, retributiereglement op de standplaatsen, retributieregelement 

voor admnistratieve prestaties en retributiereglement voor kosten van fiscale vorderingen. 

 

 AC000186 We zorgen ervoor dat de belastingen en retributies tijdig geïnd 

worden.  

 Belastingen en retributies worden tijdig geïnd. 

 AC000187 We zorgen ervoor dat de belastingplichtigen voldoende 

geïnformeerd zijn.  

 In 2020 werd er ingezet om de reglementen transparanter en de benadering van de 

belastingsplichtigen directer te maken. 

 AC000188 In onze organisatie streven we naar een transparant 

subsidiebeleid.  

 Er werd een aanzet gedaan om een nieuwe afsprakennota op te stellen voor onze 

samenwerking met het Fonds Hugo Adriaensens. Er werd een subsidieproject aangevraag 

bij Pidpa, deze werd goedgekeurd. 

 AC000190 Het welzijn van onze medewerkers is onze zorg.  

 Een jaar met corona had ook zijn impact op alles wat met welzijn van onze medewerkers 

te maken had. Budgetten voor teambuilding, de thanxday, vieringen van personeelsleden 

enz. werden niet gebruikt of aangewend voor andere zaken. In 2020 kreeg het welzijn 

van onze medewerkers een andere invulling met een focus op preventie, persoonlijke 

bescherming, telewerken, ... 

 AC000193 We streven naar een performante organisatie die voorbereid is op 

de toekomst. 

 Alle aandacht en energie is in 2020 vooral gegaan naar het performant houden van de 

organisatie in tijden van telewerken ten gevolge van corona. 

 AC000194 We voorzien voldoende middelen om onze mandatarissen te 

ondersteunen. 

 Totaalbudget wordt over de hele legislatuur verspreid.  In 2020 moest er € 1.700,00 

verschoven worden omdat het budget was overschreden. 

 AC000195 De ééngemaakte FD evalueert procedures en processen om te 

streven naar een uniforme werking.  

 In de loop van 2020 werden alle processen onder de loep genomen en voor de drie 

entiteiten gelijkgetrokken. Zo werd de opmaak van mjp en rekening gelijk getrokken, 

maar ook de verwerking binnen de boekhouding en het debiteurenbeheer identiek 

gemaakt. Eerder in 2019 was de visumverwerking al gelijk geschakeld. 

 AC000196 We optimaliseren de ondersteunende werking van de FD i.h. kader 

van de interne klantvriendelijkheid.  

 In de loop van 2020 werden er vrijblijvend voor alle diensten vormingssessies gegeven 

om de financiële kennis binnen de organisatie aan te scherpen en werd bij bijkomende 

vragen geopteerd voor een individuele benadering op de werkplek van de vraagsteller 

(natuurlijk steeds met respect voor de coronamaatregelen). 

 AC000197 De FD rapporteert tijdig en accuraat in functie van de 

informatiebehoefte.  

 Elke vraag inzake financiën, wie deze ook stelde, werd binnen de week verwerkt en 

beantwoordt. 
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J1: Doelstellingenrekening

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891 / EK 3218

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004
We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontspannen in de eigen gemeente en dat ze dit kunnen doen op een
kwaliteitsvolle manier.  Willebroek moet meer uitstraling krijgen als gemeente op het vlak van ontspanning, vrije tijd, (top)sport en
recreatie.  Voor recreatie zetten we in op onze groene omgeving en voldoende ontspanningsmogelijkheden nabij water en groen,
van jong tot oud.  Op die manier kunnen de Willebroekenaren en bezoekers hun batterijen opladen door middel van recreatieve
vrijetijdsbesteding, maar ook in sport, jeugd, cultuur, evenementen of andere beleving in ontspanning.  Door vrijetijdsbesteding in
onze gemeente te stimuleren, versterken we ook indirect het samenhorigheidsgevoel en creëren we ontmoetingsmomenten voor
onze inwoners.  We streven naar een breed gedragen, kwalitatief "Sport voor Allen" en "Cultuur voor Allen" beleid.  Sport, cultuur,
vrijetijdsbesteding en ontspanning zijn belangrijk als sociaal bindweefsel.  We zetten meer in op een gemeenschapsvormend
vrijetijdsbeleid en verbindende communicatie met en tussen verenigingen en de Willebroekenaar.  Ook de jongeren in onze
gemeente verdienen bijzondere aandacht.  Jongeren en onze verenigingen zijn zeer belangrijke factoren binnen het
vrijetijdsgebeuren.  Het vrijetijdsbeleid omvat niet enkel het lokaal jeugd-, cultuur-, toerisme- en sportbeleid, maar ook het
creëren van ontmoetingsmomenten tussen onze inwoners.  Door de vrije tijd in onze gemeente te stimuleren, versterken we het
samenhorigheidsgevoel van onze inwoners.  Dit uit zicht onder andere in goed werkende verenigingen.  Daarom zijn
voorwaardelijke financiële ondersteuning, begeleiding en investeringen in een goede accommodatie belangrijk.  Daarnaast zorgen
we voor een divers activiteitenaanbod verspreid over de hele gemeente gedurende het ganse jaar.  Het jaar rond bieden we
uiteenlopende activiteiten en evenementen aan, waar lokaal talent en handelaars kansen krijgen.  We willen nog meer inzetten op
de communicatie hierover met de Willebroekenaar.  Lokaal beleid staat dicht bij de burger én is burgergericht.  Vrijetijdsbesteding
en ontspanning zijn hierbij een waardevol middel binnen een integraal lokaal meerjarenplan.  Niet in het minst moet de
vrijetijdbesteding zijn maatschappelijke meerwaarde tonen binnen vrijetijds- en gezondheidsbeleid.  Om dit te realiseren is het
noodzakelijk dat er een geoliede samenwerking is tussen de diverse actoren binnen de gemeente.  Om dit allemaal in optimale
omstandigheden mogelijk te maken werken we verder aan een aangepast accommodatiebeleid waarbinnen we momenteel
(letterlijk en figuurlijk) bouwen aan een Huis van de Vrije Tijd.  In dit open huis reiken cultuur, sport, jeugd, toerisme en
evenementen elkaar de hand waarbij ze samen zorgen voor een divers activiteitenaanbod. Om actieplannen op een efficiënte
wijze te kunnen realiseren zijn voldoende werkingsmiddelen en methodieken cruciaal om de doelstellingen te behalen.  Waar
nodig wordt geïnvesteerd in externe expertise (b.v. raamcontracten) om de taken uit de beleidsplanning rond te krijgen.
Activiteiten moeten veilig en vlot kunnen verlopen, in samenwerking en met ondersteuning van onze diensten.

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 389.903,12 493.070,00

Ontvangst 339.486,42 414.282,43

Saldo -50.416,70 -78.787,57

Investering
Uitgave 4.003.328,27 4.012.550,00

Ontvangst 0,00 0,00

Saldo -4.003.328,27 -4.012.550,00

Financiering
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Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006
De toekomst van de gemeentelijke organisatie Willebroek gebeurt niet zo maar, die wordt aangemaakt met onder andere de
noodzakelijke investeringen om verbetering te brengen in het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van onze gemeente.
Niettegenstaande de term "corporate governance" stilaan gemeengoed begint te worden, in essentie heeft "governance" te
maken met besturen, beheersen, verantwoording, toezicht, controle en geëngageerde werknemers.  Het strekt ertoe de
bestuursstructuren en de besluitvormingsprocessen van efficiënter te organiseren, met planning te objectiveren en transparanter
te maken.  Een sturend beleid en burgerparticipatie geven vorm aan een toekomstideaal en een langdurige houdbaarheid als
maatstaf zodat generaties lang kunnen nagenieten en fier kunnen zijn op Willebroek.  Snel en resultaatgericht te werk gaan,
efficiënt, krachtig, klantgeoriënteerd besturen, een professionele planning, geëngageerde werknemers met expertise en goed
management staan centraal om de beleidsdoelstellingen te halen en de noden van de samenleving in te vullen.  Een moderne
organisatie is voortdurend in evolutie die boeiende uitdagingen aangaat en zelf de verbetering opzoekt omdat hogere overheden
nieuwe eisen stellen of bevoegdheden overdragen of het regelgevend kader wijzigen en omdat inwoners telkens en terecht
nieuwe verwachtingen hebben.  Er zijn altijd redenen voor de opmaak van de gepaste regelgevingen en preventief handelen, het is
overduidelijk dat regels maar tot het beoogde resultaat kunnen leiden als ze ook effectief afgedwongen worden.  De
gemeenteraad is het hart van de democratie, verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen en de
inwoners uit te leggen waarom bepaalde beslissingen genomen worden.  Hoe een gemeente bestuurd wordt voel je ook letterlijk
in je portemonnee. We hanteren rechtvaardige belastingen en houden de gemeentefinanciën gezond, dit kan alleen maar door
degelijk en zuinig beleid en een efficiënte besteding van middelen.

Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie

Uitgave 97.399,53 101.750,00

Ontvangst 161.726,88 214.050,00

Saldo 64.327,35 112.300,00

Investering
Financiering

Uitgave 19.398,78 28.512,43

Ontvangst 4.003.328,27 4.012.550,00

Saldo 3.983.929,49 3.984.037,57

Totaal
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave 487.302,65 594.820,00

Ontvangst 501.213,30 628.332,43

Saldo 13.910,65 33.512,43

Investering
Uitgave 4.003.328,27 4.012.550,00

Ontvangst 0,00 0,00

Saldo -4.003.328,27 -4.012.550,00

Financiering
Uitgave 19.398,78 28.512,43

Ontvangst 4.003.328,27 4.012.550,00

Saldo 3.983.929,49 3.984.037,57

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
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J2: Staat van het financieel evenwicht

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891 / EK 3218

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 13.910,65 33.512,43

a. Ontvangsten 501.213,30 628.332,43

b. Uitgaven 487.302,65 594.820,00

II. Investeringssaldo -4.003.328,27 -4.012.550,00

a. Ontvangsten 0,00 0,00

b. Uitgaven 4.003.328,27 4.012.550,00

III. Saldo exploitatie en investeringen -3.989.417,62 -3.979.037,57

IV. Financieringssaldo 3.983.929,49 3.984.037,57

a. Ontvangsten 4.003.328,27 4.012.550,00

b. Uitgaven 19.398,78 28.512,43

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -5.488,13 5.000,00

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 38.681,44 38.681,44

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 33.193,31 43.681,44

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 33.193,31 43.681,44

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 13.910,65 33.512,43

II. Netto periodieke aflossingen 19.398,78 28.512,43

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 19.398,78 28.512,43

III. Autofinancieringsmarge -5.488,13 5.000,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge -5.488,13 5.000,00

II. Correctie op de periodieke aflossingen -50.310,06 -358.486,36

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 19.398,78 28.512,43

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 69.708,84 386.998,79

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -55.798,19 -353.486,36

Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Autonoom gemeentebedrijf 33.193,31 43.681,44

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 33.193,31 43.681,44

II. Autofinancieringsmarge
- Autonoom gemeentebedrijf -5.488,13 5.000,00

Totale Autofinancieringsmarge -5.488,13 5.000,00

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Autonoom gemeentebedrijf -55.798,19 -353.486,36

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -55.798,19 -353.486,36
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:
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J3: Realisatie van de kredieten
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891 / IK 750 EK 3218

AGB Willebroek (0679.456.888) Secretaris: Dirk Blommaert

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek Rekenplichtige: Katja Mampaey

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf

Exploitatie 487.302,65 501.213,30 594.820,00 628.332,43 770.580,00 787.461,00

Investeringen 4.003.328,27 0,00 4.012.550,00 0,00 8.588.000,00 0,00

Financiering 19.398,78 4.003.328,27 28.512,43 4.012.550,00 15.881,00 8.588.000,00

Leningen en leasings 19.398,78 4.003.328,27 28.512,43 4.012.550,00 15.881,00 8.588.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 750
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
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J4: Balans

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

2020 2019
ACTIVA 6.676.217,79 1.125.249,60
I. Vlottende activa 1.844.405,76 275.926,48

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 16.042,34 25.053,92
B. Vorderingen op korte termijn 1.810.421,61 249.964,06

1. Vorderingen uit ruiltransacties 70.366,18 72.678,27
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.740.055,43 177.285,79

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.488,58 0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief 15.453,23 908,50

II. Vaste activa 4.831.812,03 849.323,12
C. Materiële vaste activa 4.831.187,03 848.698,12

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.831.187,03 848.698,12
a. Terreinen en gebouwen 4.764.422,23 776.209,34
b. Installaties, machines en uitrusting 37.518,64 38.870,99
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 29.246,16 33.617,79

D. Immateriële vaste activa 625,00 625,00
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2020 2019
PASSIVA 6.676.217,79 1.125.249,60
I. Schulden 6.633.479,54 1.112.241,45

A. Schulden op korte termijn 1.841.108,19 276.707,37
1. Schulden uit ruiltransacties 1.793.170,64 71.996,45

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 1.793.170,64 71.996,45
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 100,00 164.340,09
3. Overlopende rekeningen van het passief 2.832,14 22.457,64
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 45.005,41 17.913,19

B. Schulden op lange termijn 4.792.371,35 835.534,08
1. Schulden uit ruiltransacties 4.792.371,35 835.534,08

b. Financiële schulden 4.792.371,35 835.534,08

II. Nettoactief 42.738,25 13.008,15
B. Gecumuleerd overschot of tekort 17.738,25 -11.991,85
D. Overig nettoactief 25.000,00 25.000,00
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J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891

AGB Willebroek (0679.456.888)

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Secretaris: Dirk Blommaert

Rekenplichtige: Katja Mampaey

2020 2019
I. Kosten 482.225,91 627.395,73

A. Operationele kosten 480.083,21 626.493,00
1. Goederen en diensten 372.615,32 603.303,02
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 20.839,36 21.333,02
8. Andere operationele kosten 86.628,53 1.856,96

B. Financiële kosten 2.142,70 902,73

II. Opbrengsten 513.649,15 600.536,30
A. Operationele opbrengsten 513.649,15 600.536,30

1. Opbrengsten uit de werking 357.637,09 580.974,72
3. Werkingssubsidies 147.049,30 0,00

a. Algemene werkingssubsidies 147.049,30 0,00
6. Andere operationele opbrengsten 8.962,76 19.561,58

III. Overschot of tekort van het boekjaar 31.423,24 -26.859,43
A. Operationeel overschot of tekort 33.565,94 -25.956,70
B. Financieel overschot of tekort -2.142,70 -902,73

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 31.423,24 -26.859,43
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 1.693,14 0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 29.730,10 -26.859,43
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  AGB WILLEBROEK

  MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

 UITGAVEN
 BELEIDSVELD

0705  Gemeenschapscentrum 6111 14.737 33.850 -19.113  Gas: omwille van corona werden de gebouwen minder gebruikt
0742  Sportinfrastructuur 6111 33.188 51.750 -18.562  Gas: omwille van corona werden de gebouwen minder gebruikt
0742  Sportinfrastructuur 6113 13.198 29.000 -15.802  Water: omwille van corona werden de gebouwen minder gebruikt
0742  Sportinfrastructuur 6103 41.741 55.730 -13.989  OH gebouwen teveel gebudgetteerd
0742  Sportinfrastructuur 6110 38.517 50.000 -11.483  Elektriciteit: omwille van corona werden de gebouwen minder gebruikt
0742  Sportinfrastructuur 640 67.092 58.300 8.792  Onroer voorheffing: bedrag fout ingeschat

 

 ONTVANGSTEN
 BELEIDSVELD

0010  Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 7404 147.049 200.000 -52.951  bedrag was zeer moeilijk in te schatten door steeds wijzigende corona maatregelen
0742  Sportinfrastructuur 707 188.112 208.877 -20.765  onverwachtte vermindering ontvangsten (sluiting sport omwille 3e golf corona)
0742  Sportinfrastructuur 705 27.891 45.500 -17.609  onverwachtte vermindering ontvangsten (sluiting sport omwille 3e golf corona)
0705  Gemeenschapscentrum 701 19.707 30.500 -10.793  onverwachtte vermindering ontvangsten (sluiting cultuur omwille 3e golf corona)
0705  Gemeenschapscentrum 707 36.866 47.405 -10.539  onverwachtte vermindering ontvangsten (sluiting cultuur omwille 3e golf corona)
0705  Gemeenschapscentrum 705 27.545 36.195 -8.650  onverwachtte vermindering ontvangsten (sluiting cultuur omwille 3e golf corona)

Code BOEKJAAR     
2020

BUDGET        
2020 VERSCHIL VERKLARING

Code BOEKJAAR     
2020

BUDGET        
2020 VERSCHIL VERKLARING
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891 / EK 3218

AGB Willebroek (0679.456.888) Secretaris: Dirk Blommaert

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek Rekenplichtige: Katja Mampaey

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering.

Exploitatie
Uitgaven 3.858,28 3.350,00 1.911,00 1.922,00 1.933,00 1.944,00 2.015,00

Ontvangsten 147.049,30 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 143.191,02 196.650,00 -1.911,00 -1.922,00 -1.933,00 -1.944,00 -2.015,00

Investeringen
Financiering

Uitgaven 19.398,78 28.512,43 152.382,64 383.906,88 554.036,72 638.700,76 914.778,03

Ontvangsten 4.003.328,27 4.012.550,00 9.480.000,00 2.692.000,00 4.007.000,00 3.210.000,00 14.007.000,00

Saldo 3.983.929,49 3.984.037,57 9.327.617,36 2.308.093,12 3.452.963,28 2.571.299,24 13.092.221,97

Interne organisatie.
Exploitatie

Uitgaven 60.203,50 64.070,00 44.607,00 45.125,00 45.654,00 46.195,00 46.732,00

Ontvangsten 28,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Saldo -60.175,32 -63.970,00 -44.507,00 -45.025,00 -45.554,00 -46.095,00 -46.632,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering
Integrale veiligheid.

Exploitatie
Investeringen
Financiering

Leefomgeving, bouwen en wonen, ruimtelijke
ordening, milieu.

Exploitatie
Investeringen
Financiering

Vrije tijd (sport - cultuur - evenementen -
bibliotheek).

Exploitatie
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Uitgaven 423.240,87 527.400,00 582.442,00 878.574,00 765.333,00 748.509,00 749.046,00

Ontvangsten 354.135,82 428.232,43 742.242,64 1.190.427,88 1.247.856,73 1.316.248,76 1.593.471,03

Saldo -69.105,05 -99.167,57 159.800,64 311.853,88 482.523,73 567.739,76 844.425,03

Investeringen
Uitgaven 4.003.328,27 4.012.550,00 10.003.000,00 2.692.000,00 4.007.000,00 4.110.000,00 14.007.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 667.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Saldo -4.003.328,27 -4.012.550,00 -9.336.000,00 -2.692.000,00 -4.007.000,00 -3.210.000,00 -14.007.000,00

Financiering
Economie, welvaart en tewerkstelling.

Exploitatie
Investeringen
Financiering

Welzijn en zorg.
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 40.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Saldo 0,00 0,00 40.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891 / EK 3218

AGB Willebroek (0679.456.888) Secretaris: Dirk Blommaert

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek Rekenplichtige: Katja Mampaey

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 483.466,81 591.470,00 627.049,00 923.699,00 810.987,00 794.704,00 795.778,00

1. Goederen en diensten 396.838,28 514.070,00 586.146,00 881.793,00 767.978,00 750.592,00 750.563,00

5. Andere operationele uitgaven 86.628,53 77.400,00 40.903,00 41.906,00 43.009,00 44.112,00 45.215,00

B. Financiële uitgaven 2.142,70 2.350,00 911,00 922,00 933,00 944,00 1.015,00

2. Andere financiële uitgaven 2.142,70 2.350,00 911,00 922,00 933,00 944,00 1.015,00

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 1.693,14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 501.213,30 628.332,43 782.342,64 1.310.527,88 1.367.956,73 1.436.348,76 1.713.571,03

1. Ontvangsten uit de werking 345.201,24 419.282,43 776.492,64 1.254.277,88 1.311.506,73 1.379.698,76 1.656.721,03

3. Werkingssubsidies 147.049,30 200.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

a. Algemene werkingssubsidies 147.049,30 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Andere algemene werkingssubsidies 147.049,30 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- van de gemeente 147.049,30 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

- van de Vlaamse overheid 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5. Andere operationele ontvangsten 8.962,76 9.050,00 850,00 51.250,00 51.450,00 51.650,00 51.850,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo 13.910,65 33.512,43 153.382,64 384.906,88 555.036,73 639.700,76 915.778,03

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
B. Investeringen in materiële vaste activa 4.003.328,27 4.007.550,00 10.147.000,00 2.692.000,00 4.007.000,00 4.110.000,00 14.007.000,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.003.328,27 4.007.550,00 10.147.000,00 2.692.000,00 4.007.000,00 4.110.000,00 14.007.000,00

a. Terreinen en gebouwen 3.995.224,13 3.957.550,00 9.760.000,00 2.682.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 14.000.000,00

c. Roerende goederen 8.104,14 50.000,00 387.000,00 10.000,00 7.000,00 110.000,00 7.000,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020
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II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 667.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

- van de Vlaamse overheid 0,00 0,00 667.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Investeringssaldo -4.003.328,27 -4.012.550,00 -9.480.000,00 -2.692.000,00 -4.007.000,00 -3.210.000,00 -14.007.000,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen -3.989.417,62 -3.979.037,57 -9.326.617,36 -2.307.093,12 -3.451.963,27 -2.570.299,24 -13.091.221,97

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 19.398,78 28.512,43 152.382,64 383.906,88 554.036,72 638.700,76 914.778,03

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 19.398,78 28.512,43 152.382,64 383.906,88 554.036,72 638.700,76 914.778,03

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 4.003.328,27 4.012.550,00 9.480.000,00 2.692.000,00 4.007.000,00 3.210.000,00 14.007.000,00

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 4.003.328,27 4.012.550,00 9.480.000,00 2.692.000,00 4.007.000,00 3.210.000,00 14.007.000,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Financieringssaldo 3.983.929,49 3.984.037,57 9.327.617,36 2.308.093,12 3.452.963,28 2.571.299,24 13.092.221,97

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar -5.488,13 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,01 1.000,00 1.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020
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T3: Investeringsproject
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891

AGB Willebroek (0679.456.888) Secretaris: Dirk Blommaert

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek Rekenplichtige: Katja Mampaey

PRIO GEM-AGB-AC000101: Huis van de vrije tijd - sport + sporthallen
AC000101: Kwalitatieve publieke ruimte en infrastructuur voor sport en beweging.

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 3.971.463,52 0,00 34.708.000,00 0,00 38.679.463,52

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 3.971.463,52 0,00 34.708.000,00 0,00 38.679.463,52
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 3.971.463,52 0,00 34.708.000,00 0,00 38.679.463,52

a. Terreinen en gebouwen 3.967.183,52 34.212.000,00 38.179.183,52

c. Roerende goederen 4.280,00 496.000,00 500.280,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 1.567.000,00 0,00 1.567.000,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 1.567.000,00 1.567.000,00

Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 3.971.463,52 9.902.000,00 2.687.000,00 4.007.000,00 4.105.000,00 14.007.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 3.971.463,52 9.902.000,00 2.687.000,00 4.007.000,00 4.105.000,00 14.007.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.971.463,52 9.902.000,00 2.687.000,00 4.007.000,00 4.105.000,00 14.007.000,00

a. Terreinen en gebouwen 3.967.183,52 9.530.000,00 2.682.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 14.000.000,00

c. Roerende goederen 4.280,00 372.000,00 5.000,00 7.000,00 105.000,00 7.000,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 667.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 667.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Investeringsproject 2020
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  AGB WILLEBROEK

  MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

 UITGAVEN
 BELEIDSVELD

0742  Sportinfrastructuur 2291-7 3.967.184 3.693.770 273.414  nieuwe aanbouw sneller dan verwacht gevorderd
0705  Gemeenschapscentrum 2291-7 28.041 263.780 -235.739  de werken konden niet tijdig opstarten en zijn uitgesteld naar volgend jaar
0705  Gemeenschapscentrum 235-0 40.000 -40.000  aankoop projector uitgesteld
0705  Gemeenschapscentrum 214-7 5.000 -5.000  de werken konden niet tijdig opstarten en zijn uitgesteld naar volgend jaar

 ONTVANGSTEN
 BELEIDSVELD

Code BOEKJAAR     
2020

BUDGET        
2020 VERSCHIL VERKLARING

Code BOEKJAAR     
2020

BUDGET        
2020 VERSCHIL VERKLARING

B-RI-1
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 3689 Alg. 2020004891

AGB Willebroek (0679.456.888) Secretaris: Dirk Blommaert

Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek Rekenplichtige: Katja Mampaey

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lange termijn 4.792.371,35 13.888.464,47 16.026.427,75 19.394.726,99 21.689.948,96 34.721.948,96

1. Financiële schulden op 1 januari 835.534,08 4.792.371,35 13.888.464,47 16.026.427,75 19.394.726,99 21.689.948,96

2. Nieuwe leningen 4.003.328,27 9.480.000,00 2.692.000,00 4.007.000,00 3.210.000,00 14.007.000,00

4. Overboekingen -46.491,00 -383.906,88 -554.036,72 -638.700,76 -914.778,03 -975.000,00

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

45.005,41 276.529,65 446.659,49 531.323,53 807.400,80 867.622,77

1. Financiële schulden op 1 januari 17.913,19 45.005,41 276.529,65 446.659,49 531.323,53 807.400,80

2. Aflossingen -19.398,78 -152.382,64 -383.906,88 -554.036,72 -638.700,76 -914.778,03

3. Overboekingen 46.491,00 383.906,88 554.036,72 638.700,76 914.778,03 975.000,00

Totaal financiële schulden 4.837.376,76 14.164.994,12 16.473.087,24 19.926.050,52 22.497.349,76 35.589.571,73

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3218
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3689 Alg. 2020004891

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Evolutie van de financiële schulden 2020
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AGB Willebroek 
Jaarrekening 2020 
 

Financiële risico’s 

Een wereldwijde pandemie 
 

De pandemie van Covid-19 zorgt voor een aanzienlijke bedreiging van een goede werking van onze 

organisatie zowel organisatorisch als financieel. 

Onze uitgaven zijn aanzienlijk gestegen door de aankoop van beschermingsmateriaal, maar ook 

door beslissingen die genomen werden ter bescherming en ter ondersteuning van onze bevolking. 

Daarnaast is er onzekerheid ontstaan betreffende de ontvangsten door een gewijzigde financiële 

situatie van een groot deel van onze bevolking. 

In principe zal na 2020, ook 2021 nog een coronajaar worden en we hopen na vaccinatie van deze 

pandemie verlost te zijn. Wel zullen nog een aantal jaar de gevolgen financieel voelbaar blijven. Uit 

de jaarrekening 2020 blijkt dat deze problemen in 2020 perfect beheerst werden.  

 

Nieuwe financiële crisis 

 

Een nieuwe financiële crisis kan voor de entiteiten deze effecten tot gevolg hebben : 

- Minder inning van de facturen 

- De vernietiging van het aanwezige kapitaal binnen de entiteit 

- Het moeilijk verkrijgen van leningen 

Het risico is zeer laag doch wanneer het zich voltrekt, kunnen de gevolgen groot zijn. 

Gerenommeerde economen zijn het erover eens dat dit risico niet zal voltrekken, maar dat ging de 

bankencrisis in 2008 ook niet. 

In 2020 heeft er zich geen nieuwe financiële crisis gemanifesteerd doch het is afwachten of in de 

nasleep van de pandemie de zaden voor dergelijke crisis niet geplant werden om de komende jaren 

op te duiken. 

Het risico wordt ingedekt door het kapitaal te verspreiden over meerdere banken en inzake 

meeruitgaven is er binnen de organisatie nog ruimte voor ondersteuning. 

 

Risico’s inzake evolutie van de exploitatieontvangsten 
 

Talrijke activiteiten en events binnen de verschillende beleidsdomeinen werden afgelast waardoor 

de ontvangsten van ticketverkoop en zaalverhuur daalden.  Het is onzeker welke invloed het 

COVID virus zal hebben op de ontvangsten van de volgende jaren.  Voor 2020 werd dit 

opgevangen door een eenmalige coronasubsidie.  Voor de volgende jaren werden de prijssubsidies 

aangepast aan de realistisch ingeschatte uitgaven en ontvangsten.  Indien nodig is bijsturing in de 

loop van het jaar mogelijk. 
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AGB Willebroek 
Jaarrekening 2020 
 

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven 

 

Gezien de beleids- en beheercyclus erop gericht is om beter te budgetteren en overschotten zo 

veel als mogelijk uit te sluiten, hebben we zowel inzake personeels- als werkingsuitgaven 

onmiddellijk de nodige restkredieten uit de meerjarenplanning verwijderd, weliswaar altijd rekening 

houdend met een voorzichtige marge. 

Eventuele gevolgen van investeringen op de exploitatie werden volledig voorzien. 

In 2020 bleven we, mits het toepassen van enkele verschuivingen, mooi binnen de voorziene 

ramingen. 

Het risico op problemen bij de exploitatie-uitgaven is laag gezien de nodige waarborgen 

ingecalculeerd werden. 

 

Risico’s inzake investeringsuitgaven 
 

Alle in de meerjarenplanning opgenomen investeringen gebeurden op grond van goed ingeschatte 

calculaties in overleg met de verschillende daaraan verbonden sectoren. Natuurlijk is een risico op 

meerprijzen en –uitgaven nooit uit te sluiten, zeker bij grote werken, en zetten we dit risico op 

gemiddeld. 

Het risico wordt ingedekt door een gezond financieel evenwicht, waardoor de organisatie extra-

uitgaven kan doen. 

In 2020 hebben zich in dit kader geen problemen voorgedaan. 

 

Risico’s inzake investeringsontvangsten 
 

Ook hier wordt erop gerekend dat de nieuwe federale regering al zijn afspraken nakomt inzake 

toelagen. Het financieel risico is eerder laag omdat deze toelagen beperkt zijn. 

De desinvesteringen door verkoop van vastgoed dat niet meer in de visie van Willebroek past, 

houden ook een beperkt risico in. Er werd geopteerd om telkens meerdere jaren te voorzien om de 

verkoop te realiseren. De inschatting van de waarde van de verkopen is realistisch en onderbouwd 

door de nodige schattingsverslagen. 

In 2020 hebben zich in dit kader geen problemen voorgedaan. 

 

Risico’s inzake betalingsverkeer & fraude 
 

De nodige controles werden inzake het betalingsverkeer reeds ingebouwd zodat dit risico afgedekt 

is.  

Bovendien heeft een externe organisatie een studie gedaan om mogelijke fraudegevoelige plaatsen 

in de organisatie in kaart te brengen. Deze blijken sowieso beperkt te zijn, maar ook deze beperkte 

risico’s worden opgenomen in de organisatiebeheersing. 
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AGB Willebroek 
Jaarrekening 2020 
 

Ook werd in 2018 via een overheidsopdracht van 3 jaar een bedrijfsrevisor aangesteld om het 

beheer van gelden van derden in onze organisatie jaarlijks na te kijken. Ook deze opdracht 

verloopt prima en de resultaten worden verwerkt in de organisatie. 

2020 is op dit vlak eveneens correct verlopen. 

 

Risico’s inzake thesauriebeheer 
 

De thesaurie is verspreid over meerdere banken (zoals eerder reeds gesteld onder het punt van de 

financiële crisis) om het risico op faling van een bankinstelling maximaal te vermijden. Bovendien 

staan de meeste fondsen bij Belfius dat (voorlopig) nog een staatsbank is en maximale veiligheid 

biedt. De opbrengsten zijn minimaal in deze tijden en bijgevolg niet ingecalculeerd. Belangrijker is 

tegenwoordig inzake opbrengsten om aan een goed schuldbeheer te doen, wat, zoals u in het punt 

hierna kan lezen, ook gebeurt. 

2020 heeft geen thesaurieproblemen opgeleverd. 

 

Risico’s inzake schuldbeheer 
 

Vermits het AGB Willebroek geen rente verschuldigd is op de leningen die de Gemeente Willebroek 

aan haar verstrekt is er geen risico. 
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T5 - Toelichting bij de balans
Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving 

en 
waarde-

vermindering

Andere
mutaties

Boekwaarde op 31/12

B. Financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en soortgelijke entiteiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Materiële vaste activa 848.698,12 4.003.328,27 0,00 498.288,86 0,00 -20.839,36 0,00 5.329.475,89

1. Gemeenschapsgoederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 848.698,12 4.003.328,27 0,00 498.288,86 -20.839,36 0,00 5.329.475,89

a. Terreinen en gebouwen 776.209,34 3.995.224,13 0,00 498.288,86 -7.011,24 0,00 5.262.711,09

b. Installaties, machines en uitrusting 38.870,99 4.280,00 0,00 0,00 -5.632,35 0,00 37.518,64

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

33.617,79 3.824,14 0,00 0,00 -8.195,77 0,00 29.246,16

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Immateriële vaste activa 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00
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Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het 
boekjaar

Tussenkomst gemeente aan 
OCMW

Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

AGB -11.991,85 29.730,10 0,00 0,00 17.738,25

Totaal -11.991,85 29.730,10 0,00 0,00 17.738,25

C. Herwaarderingsreserves	 Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

AGB 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Totaal 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Mutatie Boekwaarde op 31/12

AGB 13.008,15 29.730,10 42.738,25

Totaal 13.008,15 29.730,10 42.738,25
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Waarderingsregels en – grondslagen 

Vaststelling van de waarderingsregels 
 

De waarderingsregels en –grondslagen vormen een eenvormige basis om de waarde van 

elementen die worden opgenomen en geboekt in de boekhouding te bepalen. 

De Raad van Bestuur bepaalt de regels die gelden voor:  

1. de waardering van de inventaris, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur 

van welke aard ook 

2. de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waarderingen en voorzieningen voor 

risico’s en kosten 

3. de herwaarderingen 

De waarderingsregels zijn relevant en betrouwbaar voor de economische besluitvormingsbehoeften 

voor de gebruikers en dit volgens de organieke decreten en het uitvoeringsbesluit. 

In de toelichting van de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat er 

voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. 

 

Algemene principes 

Waardebepaling 

De boekhouding moet worden gevoerd in euro.  Transacties uitgedrukt in vreemde valuta’s worden 

omgerekend in euro op de datum van de transactie. 

Continuïteit  

Bij de vaststelling van de waarderingsregels moet ervan uitgegaan worden dat het bestuur zijn 

activiteiten zal voortzetten. 

Bestendigheid  

De regels zijn identiek en worden stelselmatig toegepast van het ene boekjaar naar het andere. Ze 

worden gewijzigd wanneer belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur of door 

economische/technologische omstandigheden, de vroeger gevolgde regels niet langer zorgen voor 

een waar en getrouw beeld.  In de toelichting worden afwijkingen vermeld en verantwoord over het 

boekjaar waarin de afwijkende regels voor het eerst worden toegepast. Tevens geldt dit voor de 

geraamde invloed ervan op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van 

opbrengsten en kosten. 

Individuele waardering  

Elk vermogensbestanddeel moet afzonderlijk worden gewaardeerd.  Afwijkingen op waardering 

kunnen in principe voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, waarvan de 

aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding van het balanstotaal en waarvan de 

hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële 

boekjaar. 

In aansluiting op het voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende en 

onroerende verrichtingen van minder dan € 2.500 inclusief btw die geen deel uitmaken van een 

ruimer project , niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. 
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Aanschaffingswaarde / Waardering 

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen 

aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de 

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.  

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld: 

 Aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten) 

 Ruilwaarde 

 Vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, …+ rechtstreekse productiekosten 

 Schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of 

datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) 

 Inbrengwaarde 

Op de algemene regel zijn afwijkingen bepaald. (zie 3 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het 

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de 

boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in 

jaren. 

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde 

     Resterende gebruiksduur 

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk 

financieel boekjaar worden herzien. 

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van de activa 

te bepalen. (zie Afwijkingen en specifieke waarderingsregels) 

Waardeverminderingen 

Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te 

merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het boekjaar noodzakelijk zou blijken 

Jaarlijks wordt geëvalueerd of de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige 

waarde, indien dit het geval is worden geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope 

van dit verschil. 

Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. 

Herwaarderingen 

Herwaardering is enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. 

Deze activa worden geherwaardeerd om hun marktwaarde in overeenstemming te brengen met de 

marktwaarde.  Bij herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief 

behoort, geherwaardeerd.  De overige materiële vaste activa worden op basis van deze 

geherwaardeerde waarde afgeschreven. 

Volledigheid  

Het belang van inschatten van voorzienbare risico’s waardoor mogelijke verliezen en 

ontwaardingen kunnen ontstaan.  Meldingen van deze verliezen of ontwaardingen worden gemaakt 

in de toelichting van de jaarrekening. 
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Transactiemoment  

De kosten en opbrengsten moeten worden verwerkt in het boekjaar waarin ze werkelijk 

gerealiseerd zijn, ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.  Wanneer de opbrengsten 

of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een ander 

boekjaar moeten worden toegerekend, moet daarvan melding worden gemaakt in de toelichting bij 

de jaarrekening. 

 

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels 

Geldbeleggingen en liquide middelen 

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen nominale waarde.  De 

aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen 

aanschaffingswaarde. 

Het bestuur past op liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat 

de realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.  Er zullen 

bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met 

evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de 

producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. 

De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum. 

Vorderingen op korte termijn 

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. 

In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze 

over geboekt naar dubieuze debiteuren behalve wanneer de invorderingsprocedure (gerechtelijk, 

afbetalingsplan, verzoening vredegerecht, collectieve schuldbemiddeling, dwangbevel) nog lopende 

is. 

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van 

de vordering, zijnde: 

        Ouder dan 3 jaar: 30% 

        Vanaf  5 jaar:  50% 

Het bestuur opteert ervoor om waardeverminderingen toe te passen jaarlijks op afsluitdatum van 

het boekjaar. 

Voorraden 

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.  In afwijking zal geopteerd 

worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de recentste aankoopprijzen). 

3.4. Financieel vaste activa 

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun 

aanschaffingswaarde. 

Als de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van omgezette 

vorderingen lager is dan de marktwaarde, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de 

hogere marktwaarde. 

Er worden waardeverminderingen toegepast ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, 

verantwoord door de toestand, rendabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen 

of de aandelen worden aangehouden. 
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Op het ogenblik van insolvabiliteit van de entiteit waarin er belangen zijn, of waaraan middelen zijn 

toegekend, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een 

minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen en zal dit 

belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. 

Indien achteraf blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering werd 

gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief 

gestorte bedrag. 

Deze analyses worden jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd. 

Materiële vaste activa 

Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende en onroerende verrichtingen van minder dan € 

2.500 inclusief btw die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te 

beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat 

Categorieën 

De materiële vast activa worden onderverdeeld in 3 categorieën: 

1. Gemeenschapsgoederen 

Roerende en onroerende goederen die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel 

van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. 

Zij genereren minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te 

verwerven en om die dienstverlening te realiseren. 

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 

Materiële vaste activa die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de 

maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel 

voldoende ontvangsten genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze 

goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren. 

3. Overige activa 

Overige activa worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de 

maatschappelijke dienstverlening.  Ze worden aangehouden als reserve en met het oog op de 

realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide. 

Bijzondere subcategorieën 

1. Erfgoederen 

In de categorie van de gemeenschapsgoederen vinden we de erfgoederen terug.  Tot de 

erfgoederen behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijk,… waarde.  

Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig 

dienstenpotentieel inhouden.  Deze hebben in principe geen gebruikswaarde.  Indien geen 

objectieve waardebepaling mogelijk is, kan de boekhoudkundige waarde van deze activa aan 1 

euro ingeboekt worden. 

2. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 

In de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa 

vinden we telkens ook de subcategorie overige zakelijke rechten op onroerende goederen.  

Deze subcategorie heeft betrekking op zakelijke rechten die het bestuur bezit op een 

onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald.  

Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de 

economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. 
3. Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijk recht 

Deze subcategorie komt terug bij de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële 

vaste activa.  Het bestuur beschikt over gebruiksrechten op lange termijn op de activa die 

voorwerp uitmaken van de overeenkomst. 

Vaste activa in leasing of op grond van erfpacht of recht van opstal worden slechts opgenomen 

op het actief indien de contractueel bepaalde termijnen, verhoogd met het eventuele bedrag 

dat moet worden betaald bij optielichting, de integrale wedersamenstelling van het kapitaal 
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dekken dat de leasinggever heeft geïnvesteerd in het vaste actief.  Deze contractueel te 

storten termijnen zijn dus exclusief de rente en de kosten verbonden aan deze verrichting. 

 

3.5.3. Afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa 

 Terreinen en gebouwen 

Terreinen worden niet afgeschreven. 

Uitzondering: de aanleg en uitrusting op de terreinen (bv: verharding, omheining,…) wordt 

opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen en worden afgeschreven op 15 jaar. 

 

Gebouwen worden afgeschreven op 33 jaar. 

Onderhoudswerken aan gebouwen worden afgeschreven over een termijn van 15 jaar. 

Uitzondering: gebouwen van politiezone worden afgeschreven op 50 jaar. 

 

 Wegen en overige infrastructuur 

Wegen worden afgeschreven op 33 jaar. 

Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar. 

Uitzonderingen: Overige infrastructuur (10 jaar) en slijtlagen (5 jaar) 

 

 Waterlopen en waterbekkens 

Waterlopen en waterbekkens worden afgeschreven op 33 jaar. 

Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar. 

 

 Installaties, machines en uitrusting 

Machines en uitrusting worden afgeschreven op 5 jaar. 

 

 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal 

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal worden afgeschreven op 10 jaar. 

Uitzonderingen: informaticamateriaal (3 jaar), rollend materiaal (5 jaar) en kantooruitrusting 

(5 jaar) 

 

 Erfgoed 

Geen afschrijvingen op deze rubriek. 

3.6. Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, tenzij deze niet 

verworven zijn van derden.  Werden deze activa verworven door derden worden zij 

geherwaardeerd tegen vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de 

gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur. 

Het minimum bedrag van aanschaf bedraagt € 2.500 inclusief btw.  Deze activa worden 

afgeschreven op 5 jaar. 

3.7. Vorderingen op lange termijn 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.  Indien de inning van 

deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren.  Op 

dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen,  om aan 

te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden. 

3.8. Schulden 

De schulden worden geherwaardeerd tegen de nominale waarde. 

3.9. Netto actief 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in het resultaat op 

genomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden 
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verkregen.  Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de 

verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. 

Voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op 

balansdatum en waarvan de omvang kan worden bepaald.  Ze worden niet gevormd voor 

waarschijnlijke verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel 

boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en 

kosten voor het bestuur. 

 

4. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans) 
 

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de 

toepassing van het continuïteitsprincipe.  

De bestaande inventarisbestanddelen worden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in 

BBC, op basis van de bestaande aanschafwaarde. 

De afschrijvingstermijnen worden vervangen door de termijnen bepaald in de afwijkende en 

specifieke waarderingsregels. 

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan nul, of die niet konden geïndividualiseerd worden, 

worden niet opgenomen in de beginbalans.  Dit geldt ook voor de corresponderende 

investeringssubsidies. Een uitzondering zal gemaakt  worden voor bebouwde terreinen, gebouwen, 

wegen en slijtlagen. 

Erfgoederen worden in de beginbalans opgenomen aan 1 EUR. 

Ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden niet geconverteerd voor zover het 

corresponderende actief niet werd geconverteerd.  

Voorzieningen voor risico’s en kosten worden opnieuw bekeken en eventueel opgenomen in de 

beginbalans. 
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 PROEF-EN SALDIBALANS

AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2019  DEBET  CREDIT 31/12/2020

1000000 Kapitaal -25.000,00 25.000,00 -25.000,00 

1400000 Gecumuleerd overschot 11.991,85 846.305,06 864.043,31 -17.738,25 

1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op …

1740000 Andere leningen van of aan de federale of de regionale overheid -835.534,08 835.534,08 835.534,08 

1740002 Andere leningen van of aan de gemeenten 46.491,00 4.838.862,35 -4.792.371,35 

2140007 Plannen en studies - activa in aanbouw 625,00 625,00 625,00 

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA 144.306,47 386.644,59 121.169,06 265.475,53 

2291007 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - activa in aanbouw 639.532,61 6.665.543,46 2.151.955,78 4.513.587,68 

2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -7.629,74 14.640,98 -14.640,98 

2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA 48.050,78 55.913,53 3.582,75 52.330,78 

2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -9.179,79 149,62 14.961,76 -14.812,14 

2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA 8.172,74 11.996,88 11.996,88 

2450009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -1.634,55 65,60 3.126,02 -3.060,42 

2460000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA

2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA 33.849,50 33.849,50 33.849,50 

2480009 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -6.769,90 13.539,80 -13.539,80 

3400000 Handelsgoederen - Aanschaffingswaarde 2.488,58 2.488,58 

4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 71.834,27 326.933,67 284.082,34 42.851,33 

4000010 Leveranciers met debetsaldi 13.348,40 5.251,42 8.096,98 

4000300 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde - huurders 344,00 16.253,00 14.589,00 1.664,00 

4000410 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde - ne… 200.761,34 200.761,34 

4000411 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar

4002000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 4.003.328,27 4.003.328,27 

4002100 Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde

4005010 Opgemaakte debetnota's 917.756,62 917.756,62 

4005100 Opgemaakte debetnotas

4041000 Te ontvangen creditnota's 7.494,50 6.660,94 833,56 

4050000 Borgtochten betaald in contanten 500,00 500,00 500,00 

4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties 8.791,62 8.791,62 

4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 7.628,69 7.628,69 

4100000 Bijdrage in het kapitaal

4110000 Terug te vorderen btw 175.768,89 1.444.332,00 1.444.332,00 

4110100 Terug te vorderen BTW - centralisatie 260.211,83 185.403,69 74.808,14 

4153200 Vorderingen wegens werkingssubsidies - Overige algemene werkingssubsidies 247.049,30 247.049,30 

4160000 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 1.516,90 1.516,90 

4160100 Diverse operationele vorderingen uit ruiltransacties - nomin 1.516,90 

4161000 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom… 253.612,49 253.593,66 18,83 

4161060 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - AGB… 1.683.141,65 17.913,19 1.665.228,46 

4161100 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacti

4240000 Andere leningen van of aan de federale of de regionale overheid -17.913,19 17.913,19 17.913,19 

4240002 Andere leningen van of aan de gemeenten 37.311,97 82.317,38 -45.005,41 

4400000 Leveranciers -45.719,36 3.317.559,16 3.341.535,56 -23.976,40 

4401000 Klanten met creditsaldo -195,01 195,01 481,01 -286,00 

4440000 Te ontvangen facturen -17.610,63 63.403,67 1.823.957,83 -1.760.554,16 

4441000 Op te maken creditnota's 5.773,21 11.546,42 -5.773,21 

4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor andere leningen 73.138,35 73.138,35 

4490000 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat 1.626,72 3.319,86 -1.693,14 

4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties -8.471,45 8.471,45 8.471,45 

4491100 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - Cultuur 887,73 -887,73 

4499000 Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties 1.620,12 1.620,12 

4750000 Te betalen btw 944.827,49 944.827,49 

4760000 Andere te betalen belastingen en taksen 49.742,90 49.742,90 

4890300 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - Bank - huurwaarborgen 100,00 -100,00 

4891000 Overige schulden uit niet-ruiltransacties -100,00 100,00 100,00 

4891010 Overige schulden uit niet-ruiltransacties : belastingen Unibel -15,00 15,00 15,00 

4891060 Overige schulden uit niet-ruiltransacties: AGB div. schulden in R/C -164.225,09 4.254.985,03 4.254.985,03 

4900000 Over te dragen kosten 908,50 16.361,73 908,50 15.453,23 

4920000 Toe te rekenen kosten -10.021,79 10.034,41 12.866,55 -2.832,14 

P&S-1
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4930000 Over te dragen opbrengsten -12.435,85 12.435,85 12.435,85 

4990000 Wachtrekeningen - idenificeren inningen en betalingen

4992000 Wachtrekeningen OCMW - Te identificeren inningen en betalingen 2.715.271,70 2.715.271,70 

4993000 Wachtrekeningen AGB - Te identificeren inningen en betalingen 1.696.966,44 1.696.966,44 

5303000 Termijndeposito’s AGB - nominale waarde - Belfius Tre@sury+ 400.000,00 400.000,00 

5500000 Kredietinstellingen - Belfius r/c 23.366,02 

5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering - Belfius r/c

5502000 Kredietinstellingen R/C OCMW 24.986,14 24.986,14 

5503000 Kredietinstellingen AGB - R/C 3.348.664,38 3.334.390,04 14.274,34 

5503002 Kredietinstellingen AGB - Betaling in uitvoering 2.887.077,46 2.887.077,46 

5503200 Kredietinstellingen AGB - Kassa betaalterminals 1.149,00 56,00 1.093,00 

5700000 Kas 1.687,90 

5702000 Kassen OCMW - Centrale kas financiële dienst - thesaurie 1 1.687,90 1.687,90 

5703000 Kassen AGB 9.055,90 8.980,90 75,00 

5703010 Kassa AGB cultuur - Cash 4.402,00 4.102,00 300,00 

5703110 Kassa AGB cafetaria - Cash 1.959,60 1.659,60 300,00 

5800000 Interne overboekingen

5801000 Interne overboekingen - TRANSFER

5802000 Interne overboekingen - VERREKENEN VIA INTERNE THESAURIE

5802100 Interne overboekingen OCMW - VERREKENEN VIA INTERNE THESAURIE 19,72 19,72 

5803000 Interne overboekingen AGB - TRANSFER 5.625.424,34 5.625.424,34 

5803100 Interne overboekingen AGB - VERREKENEN VIA INTERNE THESAURIE 87.972,90 87.972,90 

6000100 Dranken 12.788,13 5.373,82 164,60 5.209,22 

6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop

6040100 Doorfacturatie evenementen 188.929,83 37.724,15 476,00 37.248,15 

6094000 Voorraadwijzigingen handelsgoederen 2.488,58 -2.488,58 

6100000 Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroer… 763,00 263,00 263,00 

6100200 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t ermijn)

6101000 Erfpacht / opstal 2,00 2,00 

6102000 Erfpacht / opstal 1,00 

6103000 Onderhouds- & herstellingskosten gebouwen 26.840,23 9,15 26.831,08 

6103001 Onderhoud en herstel gebouwen

6103010 Instandhoudingswerken gebouwen 11.296,68 5.457,58 5.839,10 

6103020 Overige gebouwkosten 11.175,04 930,82 10.244,22 

6103100 Onderhoudscontracten gebouwen 8.815,94 6.791,81 221,80 6.570,01 

6103200 Onderhoudscontracten gebouwen 6.711,10 

6103300 Instandhoudingswerken gebouwen 41.306,25 

6103900 Overige gebouwkosten - gebouwen 9.167,77 

6110000 Elektriciteit 56.614,38 57.014,52 10.049,41 46.965,11 

6111000 Gas 67.819,61 55.996,14 11.125,08 44.871,06 

6113000 Water 28.051,20 40.857,80 28.324,58 12.533,22 

6120000 Brandverzekering 6.683,72 17.248,50 9.143,34 8.105,16 

6121000 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 293,42 2.183,12 1.703,12 480,00 

6122000 Verzekering voertuigen 1.027,27 1.027,27 1.027,27 

6128000 Overige verzekeringen 21.933,75 14.291,88 7.641,87 

6129000

6131000 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 18.500,00 18.500,00 

6131009 Erelonen en vergoedingen financieel beheer

6131200 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 6.105,70 

6133000 Erelonen en vergoedingen consultancy 13.818,50 1.830,00 11.988,50 

6133010 Erelonen en vergoedingen bedrijfsrevisor 6.906,66 1.837,02 5.069,64 

6133100 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 2.324,00 2.324,00 

6134000 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 17.032,89 59.507,49 6.144,08 53.363,41 

6134100 Erelonen en vergoedingen - revisor 1.429,24 

6136200 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 16.594,61 4.617,80 11.976,81 

6136500 Erelonen en vergoedingen expertises 21.504,34 21.504,34 

6136700 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 1.146,00 1.146,00 

6137000 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 95.828,26 

6139000 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 15.578,08 

6142000 Onthaal, recepties en vergaderingen 4.297,77 796,45 796,45 

6142100 Relatiegeschenken, gelegenheidsattenties en eretekens

6142200 Lidgelden en bijdragen 467,00 467,00 467,00 

6142300 Cateringkosten artiesten 4.549,79 666,68 666,68 
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6143000 Huur en leasing installaties, machines en uitrusting 6.062,26 2.372,93 2.372,93 

6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

6144000 Onderhouds- en herstellingskosten installaties, machines en uitrusting 330,68 330,68 

6144100 Onderhouds- en herstellingskosten installaties, machines en 1.972,34 

6144300 Onderhouds- en herstellingskosten  rollend materieel 78,22 

6144310 Brandstoffen 1.303,20 

6144400 Onderhoudscontracten informaticamaterieel 3.900,68 7.618,62 7.618,62 

6144500 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting 2.812,38 1.296,22 1.516,16 

6145200 Promotie en publiciteitsmaterialen 8.023,64 22,50 8.001,14 

6147000 Kosten van opleiding en bijscholing 634,24 357,51 357,51 

6148000 Controle en keuringsorganismen 2.870,85 79,82 2.791,03 

6148100 Preventie en signalisatie 3.915,65 161,85 3.753,80 

6148200 Wettelijke formaliteiten 72,10 145,00 145,00 

6149000 Overige administratie- en exploitaitiekosten 4.129,84 14.084,76 426,67 13.658,09 

6149100 Overige administratie en exploitatiekosten - Hervestiging va 10.218,55 

6149110 Overige administratie en exploitatiekosten - onderhoud- en verzorgi… 18.507,61 5.378,59 13.129,02 

6150001 Aankoop klein materieel

6150002 Benodigdheden voor gebouwen

6150004 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel

6150200 Huur technisch materieel

6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel

6159000 Overige diensten en diverse leveringen 670,24 

6160000 Onderhouds- en herstellingskosten rollend materieel 100,28 100,28 

6161000 Brandstoffen 1.200,68 1.200,68 

6302000 Afschrijvingen op MVA 21.333,02 21.054,58 215,22 20.839,36 

6400000 Onroerende voorheffing 76.307,59 76.307,59 

6400002 Registratie-, successie- en schenkingsrechten

6400006 Taksen op overheidsdocumenten & retributies

6400009 Belastingen en taksen op rollend materieel

6402000 Milieubelasting 10.298,50 10.298,50 

6403000 Belastingen op polders en wateringen 1.834,52 22,44 22,44 

6404000 Polderbelasting 22,44 

6499000 Andere specifieke werkingssubsidies

6570000 Debetintresten bankrekeningen

6570100 Verwijlintresten 1.805,84 1.805,84 

6570200 Administratieve kosten voor het financieel beheer 465,02 

6590000 Overige diverse financiële kosten 437,71 436,86 100,00 336,86 

6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar 413.435,53 383.705,43 29.730,10 

6940000 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 3.319,86 1.626,72 1.693,14 

7003000 Opbrengsten uit cafetaria -15.723,79 35,67 5.750,49 -5.714,82 

7003200

7011000 Toegangsgelden -36.389,11 12.634,73 32.341,27 -19.706,54 

7041000 Doorfacturatie evenementen -34.932,73 37.248,16 -37.248,16 

7042000 doorfacturatie andere -118,73 

7050000 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen -106.452,60 1.701,78 48.938,00 -47.236,22 

7051000 Opbrengsten uit verhuur woningen, flats en garages 650,00 8.850,00 -8.200,00 

7059000 Andere huuropbrengsten

7060000 Opbrengsten uit concessies -7.436,81 5.319,39 7.436,81 -2.117,42 

7070000 Prijssubsidies -379.920,95 13.723,19 251.137,12 -237.413,93 

7404900 Andere algemene werkingssubsidies 100.000,00 247.049,30 -147.049,30 

7409030 Specifieke werkingssubsidies

7450300 Sponsoring -19.421,10 

7450510 Andere recuperaties administratieve kosten 3de aanmaning -140,48 

7451000 Schadevergoedingen 8.934,58 -8.934,58 

7455000 Andere recuperaties

7455100 Andere recuperaties administratieve kosten 0,02 28,20 -28,18 

7456000 Sponsoring

7479999 Overige diverse operationele opbrengsten

7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar -26.859,43 

0700000 Terreinen en gebouwen 49,00 98,00 2,00 96,00 

0710000 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen -49,00 2,00 98,00 -96,00 

0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 38.681,44 38.681,44 

0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 38.681,44 -38.681,44 
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0,00 45.098.247,49 45.098.247,49 0,00 
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 AGB WILLEBROEK

 DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2020

RUBRIEK 

0
AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG

38.730,44 

0700  Feestzaal oud gemeentehuis (01/01/2018 - 30/06/2019)  Gemeente Willebroek 0,00 

0700  Sporthal Floridalaan (01/01/2018 - 31/12/2020)  Gemeente Willebroek 1,00 

0700  Complex deSchalk,sporhal Tisselt,Bel-Air,feest en sport-zaal Klein-Willebroek  Gemeente Willebroek 48,00 

 (01/01/2018 - 31/12/2067)

092 38.681,44 

 Terreinen en gebouwen

 Terreinen en gebouwen

 Terreinen en gebouwen

 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
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AGB Willebroek 
Jaarrekening 2020 
 

Overgedragen kredieten voor investering en 

financiering 
 

 

 

Entiteit MJP volgnr Raming omschrijving
Volgnummer 

actie
Code ARK Beleidsveld

Overgedragen 

investeringsbudget

AGB MJP002460 renovatie stookplaats OUDG AC000103 2291007 0705 4.221,73

AGB MJP000444 Studie Kasteel Bel-Air verwarming en elektriciteit AC000103 2140007 0705 5.000,00

9.221,73
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  AGB WILLEBROEK

  EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

BOEKJAAR MJPLAN REAL%

 Exploitatieuitgaven 487.303 100% 594.820 100% 82% 

 Goederen en diensten 396.838 81% 514.070 86% 77% 

 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

 Toegestane werkingssubsidies

 Andere operationele uitgaven 86.629 18% 77.400 13% 112% 

 Financiële uitgaven 2.143 0% 2.350 0% 91% 

 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 1.693 0% 1.000 0% 169% 

Goederen en diensten
81%

Andere 
operationele 

uitgaven
18%

Financiële uitgaven
1%
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overschot van het 
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  AGB WILLEBROEK

  EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2017

2020 2019 2018

 Exploitatie-uitgaven 487.303 100% 603.610 100% 518.677 100% 

 Goederen en diensten 396.838 81% 600.850 100% 507.728 98% 

 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

 Toegestane werkingssubsidies

 Andere operationele uitgaven 86.629 18% 1.857 0% 8.705 2% 

 Financiële uitgaven 2.143 0% 903 0% 

 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 1.693 0% 2.245 0% 
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  AGB WILLEBROEK

  EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2017

2020 2019 2018

 Goederen en diensten 396.838 100% 600.850 100% 507.728 100% 

 Verbruikte goederen 42.457 11% 201.718 34% 16.999 3% 

 Kosten voor onroerende goederen 49.634 13% 65.953 11% 31.374 6% 

 Energie 97.109 24% 119.151 20% 78.103 15% 

    Elektriciteit 49.184 54.386 49.115 

    Gas 47.925 64.766 28.988 

    Aardolieproducten

 Verzekeringen 31.546 8% 8.004 1% 6.555 1% 

 Overige diensten en diverse leveringen 176.092 44% 206.024 34% 374.696 74% 

 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld …

 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …
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  AGB WILLEBROEK

  EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

2020 2019 MJPLAN

 Exploitatie-uitgaven 487.303 100% 603.610 100% 594.820 100% 

0742  Sportinfrastructuur 232.983 48% 287.980 48% 

0705  Gemeenschapscentrum 146.837 30% 253.722 42% 174.520 29% 

0710  Feesten en plechtigheden 39.894 8% 153.933 26% 42.200 7% 

0111  Fiscale en financiële diensten 33.343 7% 34.100 6% 

0119  Overige algemene diensten 26.860 6% 29.970 5% 

0719  Overige evenementen 3.527 1% 3.600 1% 

0030  Financiële aangelegenheden 2.143 0% 

0020  Fiscale aangelegenheden 22 0% 

0740  Sportsector- en verenigingsondersteuning 160.400 27% 

****  Overige beleidsvelden 1.693 0% 35.555 6% 22.450 4% 
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  AGB WILLEBROEK

  EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

BOEKJAAR MJPLAN REAL%

 Exploitatie-ontvangsten 501.213 100% 628.332 100% 80% 

 Werkingsopbrengsten 345.201 69% 419.282 67% 82% 

 Werkingssubsidies 147.049 29% 200.000 32% 74% 

    Algemene werkingssubsidies 147.049 200.000 74% 

    Specifieke werkingssubsidies

 Andere operationele ontvangsten 8.963 2% 9.050 1% 99% 

 Financiële ontvangsten

 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

Werkingsopbrengsten
69%

Algemene 
werkingssubsidies
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Andere operationele 
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  AGB WILLEBROEK

  EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2017

2020 2019 2018

 Exploitatie-ontvangsten 501.213 100% 612.972 100% 549.407 100% 

 Werkingsopbrengsten 345.201 69% 593.411 97% 517.320 94% 

 Werkingssubsidies 147.049 29% 

    Algemene werkingssubsidies 147.049 

    Specifieke werkingssubsidies

 Andere operationele ontvangsten 8.963 2% 19.562 3% 32.087 6% 

 Financiële ontvangsten

 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
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  AGB WILLEBROEK

  EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

2020 2019 MJPLAN

 Exploitatie-ontvangsten 501.213 100% 612.972 100% 628.332 100% 

0742  Sportinfrastructuur 227.056 45% 268.977 43% 

0010  Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 147.049 29% 200.000 32% 

0705  Gemeenschapscentrum 89.832 18% 187.081 31% 119.100 19% 

0710  Feesten en plechtigheden 37.248 7% 139.121 23% 40.155 6% 

0111  Fiscale en financiële diensten 28 0% 100 0% 

****  Overige beleidsvelden 286.770 47% 
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  AGB WILLEBROEK

  INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

BOEKJAAR MJPLAN REAL%

 Investeringsuitgaven 4.003.328 100% 4.012.550 100% 100% 

 Financiële vaste activa

 Materiële vaste activa 4.003.328 100% 4.007.550 100% 100% 

   Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 4.003.328 4.007.550 100% 

      Terreinen en gebouwen 3.995.224 3.957.550 101% 

      Wegen en overige infrastructuur

      Roerende goederen 8.104 50.000 16% 

      Leasing en soortgelijke rechten

      Erfgoed

   Overige materiële vaste activa

      Onroerende goederen

      Roerende goederen

   Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

 Immateriële vaste activa 5.000 0% 

 Toegestane investeringssubsidies
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  AGB WILLEBROEK

  INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2017

2020 2019 2018

 Investeringsuitgaven 4.003.328 100% 443.720 100% 430.817 100% 

 Financiële vaste activa

 Materiële vaste activa 4.003.328 100% 443.720 100% 430.192 100% 

   Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 4.003.328 443.720 430.192 

      Terreinen en gebouwen 3.995.224 394.608 389.231 

      Wegen en overige infrastructuur

      Roerende goederen 8.104 49.112 40.961 

      Leasing en soortgelijke rechten

      Erfgoed

   Andere materiële vaste activa

      Onroerende goederen

      Roerende goederen

   Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

 Immateriële vaste activa 625 0% 

 Toegestane investeringssubsidies
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  AGB WILLEBROEK

  INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

BOEKJAAR MJPLAN REAL%
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  AGB WILLEBROEK

  INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2017

2020 2019 2018
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  AGB WILLEBROEK

  J4 : BALANS OP 31/12/2020

I.   Vlottende activa 1.844.405,76 275.926,48 

A.  Liquide middelen en geldbeleggingen 16.042,34 25.053,92 

B.  Vorderingen op korte termijn 1.810.421,61 249.964,06 

  1. Vorderingen uit ruiltransacties 70.366,18 72.678,27 

  2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.740.055,43 177.285,79 

C.  Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.488,58 0,00 

D.  Overlopende rekeningen van het actief 15.453,23 908,50 

E.  Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 

II.  Vaste activa 4.831.812,03 849.323,12 

A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00 

  1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 

  2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 

B.  Financiële vaste activa 0,00 0,00 

  1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 

  2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 

  3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

  3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 

  4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 

C.  Materiële vaste activa 4.831.187,03 848.698,12 

  1. Gemeenschapsgoederen 0,00 0,00 

    a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 

    b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 

    c. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 

    d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 

    e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 

    f. Erfgoed 0,00 0,00 

 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.831.187,03 848.698,12 

    a. Terreinen en gebouwen 4.764.422,23 776.209,34 

    b. Installaties, machines en uitrusting 37.518,64 38.870,99 

    c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 29.246,16 33.617,79 

    d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 

 3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 

    a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 

    b. Roerende goederen 0,00 0,00 

D.  Immateriële vaste activa 625,00 625,00 

 TOTAAL ACTIVA 6.676.217,79 1.125.249,60 

ACTIVA
2020 2019
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  AGB WILLEBROEK

  J4 : BALANS OP 31/12/2020

I.   Schulden 6.633.479,54 1.112.241,45 

A.  Schulden op korte termijn 1.841.108,19 276.707,37 

  1. Schulden uit ruiltransacties 1.793.170,64 71.996,45 

    a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00 

    b. Financiële schulden 0,00 0,00 

    c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 1.793.170,64 71.996,45 

 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 100,00 164.340,09 

 3. Overlopende rekeningen van het passief 2.832,14 22.457,64 

 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 45.005,41 17.913,19 

B.  Schulden op lange termijn 4.792.371,35 835.534,08 

  1. Schulden uit ruiltransacties 4.792.371,35 835.534,08 

    a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00 

      1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 0,00 

      2. Andere risico's en kosten 0,00 0,00 

    b. Financiële schulden 4.792.371,35 835.534,08 

    c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0,00 0,00 

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 

II.  Nettoactief 42.738,25 13.008,15 

A.  Kapitaalssubsidies en schenkingen 0,00 0,00 

B.  Gecumuleerd overschot of tekort 17.738,25 -11.991,85 

C.  Herwaarderingsreserves 0,00 0,00 

PASSIVA
2020 2019
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  AGB WILLEBROEK

  BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

2020 2019 2018

 ACTIVA 6.676.218 100% 1.125.250 100% 831.109 100% 

 Vlottende activa 1.844.406 28% 275.926 25% 404.173 49% 

 Liquide middelen en geldbeleggingen 16.042 0% 25.054 2% 220.968 27% 

 Vorderingen op korte termijn 1.810.422 27% 249.964 22% 182.057 22% 

   Vorderingen uit ruiltransacties 70.366 72.678 101.410 

   Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.740.055 177.286 80.647 

 Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.489 0% 

 Overlopende rekeningen van het actief 15.453 0% 909 0% 1.149 0% 

 Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen

 Vaste activa 4.831.812 72% 849.323 75% 426.936 51% 

 Vorderingen op lange termijn

 Financiële vaste activa

 Materiële vaste activa 4.831.187 72% 848.698 75% 426.311 51% 

 Immateriële vaste activa 625 0% 625 0% 625 0% 
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  AGB WILLEBROEK

  BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva 

2020 2019 2018

 PASSIVA 6.676.218 100% 1.125.250 100% 831.109 100% 

 Schulden op korte termijn 1.841.108 28% 276.707 25% 368.187 44% 

 Schulden uit ruiltransacties 1.793.171 27% 71.996 6% 122.319 15% 

   Voorzieningen voor risico's en kosten

   Financiële schulden

   Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 1.793.171 71.996 122.319 

 Schulden uit niet-ruiltransacties 100 0% 164.340 15% 234.177 28% 

 Overlopende rekeningen van het passief 2.832 0% 22.458 2% 7.810 1% 

 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 45.005 1% 17.913 2% 3.881 0% 

 Schulden op lange termijn 4.792.371 72% 835.534 74% 423.055 51% 

 Schulden uit ruiltransacties 4.792.371 72% 835.534 74% 423.055 51% 

   Voorzieningen voor risico's en kosten

   Financiële schulden 4.792.371 835.534 423.055 

   Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

 Schulden uit niet-ruiltransacties

 Nettoactief 42.738 1% 13.008 1% 39.868 5% 
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  AGB WILLEBROEK

  BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

2020 2019 2018 2017

 Beperkte vlottende activa 1.826.464 275.018 403.024 25.000 

 Liquide middelen en geldbeleggingen 16.042 25.054 220.968 

 Vorderingen op korte termijn 1.810.422 249.964 182.057 25.000 

   Vorderingen uit ruiltransacties 70.366 72.678 101.410 

   Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.740.055 177.286 80.647 25.000 

 Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen

 Beperkt vreemd vermogen op korte termijn 1.838.276 254.250 360.377 5.320 

 Schulden uit ruiltransacties 1.793.171 71.996 122.319 5.320 

   Financiële schulden

   Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 1.793.171 71.996 122.319 5.320 

 Schulden uit niet-ruiltransacties 100 164.340 234.177 

 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 45.005 17.913 3.881 

 Netto-werkkapitaal -11.812 20.768 42.647 19.680

2. Solvabiliteit

2020 2019 2018 2017

 Vreemdvermogen 6.633.480 1.112.241 791.242 5.320 

 Totaal vermogen 6.676.218 1.125.250 831.109 25.000 

 Schuldgraad 0,99 0,99 0,95 0,21 

 Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) 4.792.371 835.534 423.055 

 Totaal vermogen 6.676.218 1.125.250 831.109 25.000 

 LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) 0,72 0,74 0,51 
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AGB Willebroek 
Jaarrekening 2020 

Documentatie op de website 
 

Via de link www.willebroek.be/jaarrekening vindt u meer informatie over: 

- Overzicht beleidsdoelstelling, actieplannen en acties 

- Toegestane werkings-en investeringssubsidies 

- Samenstelling beleidsdomeinen 

- Overzicht verbonden entiteiten 

- Personeelsinzet 

- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 
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Interne jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf Wille...
Verkort Schema kapitaalloze vennootschap 02/06/2021

Algemene rekening 31/12/2020

Balans na winstverdeling
Vaste activa 21/28 5.330.100,89

Materiële vaste activa 22/27 5.330.100,89

Terreinen en gebouwen 22 250.834,55
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA 2210000 265.475,53
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2210009 (14.640,98)

Installaties, machines en uitrusting 23 37.518,64
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA 2350000 52.330,78
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - 2350009 (14.812,14)

Meubilair en rollend materieel 24 29.246,16
Meubilair - bedrijfsmatige MVA 2450000 11.996,88
Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2450009 (3.060,42)
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA 2480000 33.849,50
Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2480009 (13.539,80)

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 5.012.501,54
Activa in aanbouw 2700000 5.012.501,54

Vlottende activa 29/58 1.844.405,76

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 2.488,58

Voorraden 30/36 2.488,58
Handelsgoederen - Aanschaffingswaarde 3400000 2.488,58

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 1.810.421,61

Handelsvorderingen 40 69.866,18
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 4000000 42.851,33
Leveranciers met debetsaldi 4000010 8.096,98
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 4000300 1.664,00
Te ontvangen creditnota's 4041000 833,56
Vooruitbetalingen op ruiltransacties 4060000 8.791,62
Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi 4070000 7.628,69

Overige vorderingen 41 1.740.555,43
Terug te vorderen BTW - centralisatie 4110100 74.808,14
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie 4161000 18,83
Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie 4161060 1.665.228,46
Borgtochten betaald in contanten 4180000 500,00

Liquide middelen 54/58 16.042,34
Kredietinstellingen AGB - R/C 5503000 14.274,34
Kredietinstellingen AGB - Kassa betaalterminals 5503200 1.093,00
Kassen AGB 5703000 75,00
Kassa AGB cultuur - Cash 5703010 300,00
Kassa AGB cafetaria - Cash 5703110 300,00

Overlopende rekeningen 490/1 15.453,23
Over te dragen kosten 4900000 15.453,23

Totaal van de activa 20/58 7.174.506,65
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Verkort Schema kapitaalloze vennootschap Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek

Algemene rekening 31/12/2020

Passiva
Eigen vermogen 10/15 42.738,25

Inbreng 10/11 25.000,00

Onbeschikbaar 111 25.000,00
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal 1119000 25.000,00

Reserves 13 2.500,00

Onbeschikbare reserves 130/1 2.500,00

Statutair onbeschikbare reserves 1311 2.500,00
Statutair onbeschikbare reserves 1311000 2.500,00

Overgedragen winst (verlies) 14 15.238,25
Gecumuleerd overschot 1400000 15.238,25

Schulden 17/49 7.131.768,40

Schulden op meer dan één jaar 17 4.792.371,35

Financiële schulden 170/4 4.792.371,35

Overige leningen 174/0 4.792.371,35
Andere leningen van of aan de gemeenten 1740002 4.792.371,35

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 2.336.564,91

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen

42 45.005,41

Andere leningen van of aan de gemeenten 4240002 45.005,41

Handelsschulden 44 2.288.878,63

Leveranciers 440/4 2.288.878,63
Leveranciers 4400000 23.976,40
Klanten met creditsaldo 4401000 286,00
Te ontvangen facturen 4440000 2.258.843,02
Op te maken creditnota's 4441000 5.773,21

Vooruitbetalingen op bestellingen 46 887,73
Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 4601000 887,73

Overige schulden 47/48 1.793,14
Rechthebbenden 4730000 1.693,14
Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - Bank - hu 4890300 100,00

Overlopende rekeningen 492/3 2.832,14
Toe te rekenen kosten 4920000 2.832,14

Totaal van de passiva 10/49 7.174.506,65
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Verkort Schema kapitaalloze vennootschap Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek

Algemene rekening 31/12/2020

Resultatenrekening
Brutomarge 9900 141.033,83

Bedrijfsopbrengsten 70/74 513.649,15

Omzet 70 357.637,09
Opbrengsten uit cafetaria 7003000 5.714,82
Toegangsgelden 7011000 19.706,54
Doorfacturatie evenementen 7041000 37.248,16
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 7050000 47.236,22
Opbrengsten uit verhuur woningen, flats en garages 7051000 8.200,00
Opbrengsten uit concessies 7060000 2.117,42
Prijssubsidies 7070000 237.413,93

Andere bedrijfsopbrengsten 74 156.012,06
Andere algemene werkingssubsidies 7404900 147.049,30
Schadevergoedingen 7451000 8.934,58
Andere recuperaties administratieve kosten 7455100 28,18

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen

60/61 372.615,32

Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 600/8 42.457,37
Dranken 6000100 5.209,22
Doorfacturatie evenementen 6040100 37.248,15

Voorraad: afname (toename) 609 (2.488,58)
Voorraadwijzigingen handelsgoederen 6094000 (2.488,58)

Diensten en diverse goederen 61 332.646,53
Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van 6100000 263,00
Erfpacht / opstal 6101000 2,00
Onderhouds- & herstellingskosten gebouwen 6103000 26.831,08
Instandhoudingswerken gebouwen 6103010 5.839,10
Overige gebouwkosten 6103020 10.244,22
Onderhoudscontracten gebouwen 6103100 6.570,01
Elektriciteit 6110000 46.965,11
Gas 6111000 44.871,06
Water 6113000 12.533,22
Brandverzekering 6120000 8.105,16
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 6121000 480,00
Verzekering voertuigen 6122000 1.027,27
Overige verzekeringen 6128000 7.641,87
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 6131000 18.500,00
Erelonen en vergoedingen consultancy 6133000 11.988,50
Erelonen en vergoedingen bedrijfsrevisor 6133010 5.069,64
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 6133100 2.324,00
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 6134000 53.363,41
Erelonen en vergoedingen auteursrechten 6136200 11.976,81
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 6136700 1.146,00
Onthaal, recepties en vergaderingen 6142000 796,45
Lidgelden en bijdragen 6142200 467,00
Cateringkosten artiesten 6142300 666,68
Huur en leasing installaties, machines en uitrusting 6143000 2.372,93
Onderhouds- en herstellingskosten installaties, machines en 6144000 330,68
Onderhoudscontracten informaticamaterieel 6144400 7.618,62
Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting 6144500 1.516,16
Promotie en publiciteitsmaterialen 6145200 8.001,14
Kosten van opleiding en bijscholing 6147000 357,51
Controle en keuringsorganismen 6148000 2.791,03
Preventie en signalisatie 6148100 3.753,80
Wettelijke formaliteiten 6148200 145,00
Overige administratie- en exploitaitiekosten 6149000 13.658,09
Overige administratie en exploitatiekosten - onderhoud- en v 6149110 13.129,02
Onderhouds- en herstellingskosten rollend materieel 6160000 100,28
Brandstoffen 6161000 1.200,68
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Verkort Schema kapitaalloze vennootschap Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek

Algemene rekening 31/12/2020

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa

630 20.839,36

Afschrijvingen op MVA 6302000 20.839,36

Andere bedrijfskosten 640/8 86.628,53
Onroerende voorheffing 6400000 76.307,59
Milieubelasting 6402000 10.298,50
Belastingen op polders en wateringen 6403000 22,44

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) 9901 33.565,94

Financiële kosten 65/66B 2.142,70

Recurrente financiële kosten 65 2.142,70
Verwijlintresten 6570100 1.805,84
Overige diverse financiële kosten 6590000 (336,86)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903 31.423,24

Winst (Verlies) van het boekjaar 9904 31.423,24

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 31.423,24
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Verkort Schema kapitaalloze vennootschap Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek

Algemene rekening 31/12/2020

Resultaatverwerking
Te bestemmen winst (verlies) 9906 16.931,39

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (9905) 31.423,24

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 14P (14.491,85)
Resultaat vorig boekjaar 6900000 11.991,85

Over te dragen winst (verlies) (14) 15.238,25
Over te dragen overschot van het boekjaar 6930000 17.738,25

Uit te keren winst 694/7 1.693,14

Vergoeding van de inbreng 694 1.693,14
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 6940000 1.693,14
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23    1    
NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VKT-inb 1 

 
 

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN  

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 

 
 
IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging) 
 
NAAM:  .......................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

Rechtsvorm:  ..............................................................................................................................................................................................  

Adres:  ....................................................................................................................................................... Nr.: ................... Bus:  .............  

Postnummer:  ...........................  Gemeente:  ...........................................................................................................................................  

Land:  ...........................................................  

Rechtspersonenregister (RPR) – Ondernemingsrechtbank van  ................................................................................................................  

Internetadres1: . .........................................................................................................................................................................  
 

Ondernemingsnummer  

 

DATUM  / / van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de 

oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 

 

JAARREKENING    

goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 

 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / / tot  / / 

 

Vorig boekjaar van  / / tot  / / 

 
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 
 

 

Totaal aantal neergelegde bladen:  .........................  Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 

omdat ze niet dienstig zijn:  ........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                      
1  Facultatieve vermelding. 
2  Schrappen wat niet van toepassing is. 

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

België

Antwerpen, afdeling Mechelen

BE 0679.456.888

27 06 2017

22 06 2021

01 01 2020 31 12 2020

01 01 2019 31 12 2019

        XXXXXX
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6.1.1, 6.1.3, 6.2, 6.4, 6.7, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek

Autonoom Gemeentebedrijf

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
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Nr.   VKT-inb 2.1 
 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN 

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 
 
 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 
 
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 
vennootschap  
 
 

BE 0679.456.888

First - VKT-inb2021 - 2 / 21

Eddy Bevers
Grote Bergen 27, 2830 Willebroek, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
27/06/2017 -

Maaike Bradt
Hoogstraat 123, 2830 Willebroek, België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
07/01/2019 -

Ilse Lenvain
Korenstraat 3, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Luc Spiessens
Hazewinkelstraat 1 bus c, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Ronald Somers
Nieuwstraat 6, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Murat Oner
August Van Landeghemstraat 132 bus 0101, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Bavo Anciaux
Schoolstraat 9, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Georges Meeus
Mechelsesteenweg 26, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Marc De Laet
Antwerpsesteenweg 29, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Griet Reytiens
Tisseltsesteenweg 62, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Kevin Eeraerts
Désiré Meeslaan 5, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Michel Eeraerts
Dendermondsesteenweg 178, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Eddy Moens
Dendermondsesteenweg 82, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Anita Moens
Hoogstraat 126, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Thierry Serrien
Captain Trippstraat 94, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
27/06/2017 -

Serkan Bozyigit
Appeldonkstraat 130, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Nick Boeykens
August Van Landeghemstraat 47, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Daniel De Maeyer
Molenweg 48, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -
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Nr.   VKT-inb 2.1 
 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG) 
 
 
 

Carine Praet
Populierenlaan 19, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Jeroen De Jonghe
Stationsstraat 96, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Alain Aelbrecht
Weerstanderslaan 49, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Solange Cluydts
Ploegstraat 11, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Veronique De Wever
Breendonkstraat 150, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Robbe Carleer
Verbindingsstraat 20, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Jeroen Van Santvoort
Acacialei 74, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Hilde Van Dyck
Kalkberg 7, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Nelleke Van de Ven
Processieweg 2, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Gert Boey
Zavelweg 54, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 -

Anthony Vanoverschelde
Groene Laan 17, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
07/01/2019 - 26/01/2021

Mina Koukas
Emmanuel Rolierstraat 41, 2830 Willebroek, België

Bestuurder
26/01/2021 -

Dirk Blommaart
(Algemeen Directeur)
Beukenlaan 2, 2830 Willebroek, België

Secretaris
24/09/2019 -

Caluwaerts & Co Bedrijfsrevisoren BV
Nr.: BE 0439.710.007
Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen, België
Lidmaatschapsnr.: B00121

Commissaris
22/05/2018 - 22/06/2021

Vertegenwoordigd door:

Freddy Caluwaerts
(Bedrijfsrevisor)
Brusselsesteenweg 520, 2800 Mechelen, België
Lidmaatschapsnr.: A00614
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Nr.   VKT-inb 2.2
 

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 
 
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 
beroepen. 
 
De jaarrekening werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 
commissaris is. 
 
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: 

A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,  
B. Het opstellen van de jaarrekening**, 
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  
D. Het corrigeren van de jaarrekening. 

 
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen 
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn 
lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. 
 
 
 

 
*  Schrappen wat niet van toepassing is. 
** Facultatieve vermelding. 
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Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

Q&A BV
Nr.: BE 0434.076.186
Husseveldestraat 50, 9270 Laarne, België

2247843N88 B
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 5.330.100,89 849.323,12

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.1.1 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 6.1.2 22/27 5.330.100,89 849.323,12

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 250.834,55 136.676,73

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 37.518,64 38.870,99

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 29.246,16 33.617,79

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 5.012.501,54 640.157,61

Financiële vaste activa ............................................................ 6.1.3 28 ............................. .............................

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 1.844.405,76 275.926,48

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 2.488,58 .............................

Voorraden .............................................................................. 30/36 2.488,58 .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 1.810.421,61 249.964,06

Handelsvorderingen .............................................................. 40 69.866,18 72.178,27

Overige vorderingen .............................................................. 41 1.740.555,43 177.785,79

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 16.042,34 25.053,92

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 15.453,23 908,50

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 7.174.506,65 1.125.249,60
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 42.738,25 13.008,15

Inbreng ...................................................................................... 10/11 25.000,00 25.000,00

Beschikbaar ........................................................................... 110 ............................. .............................

Onbeschikbaar ...................................................................... 111 25.000,00 25.000,00

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 2.500,00 2.500,00

Onbeschikbare reserves ........................................................ 130/1 2.500,00 2.500,00

Statutair onbeschikbare reserves ..................................... 1311 2.500,00 2.500,00

Inkoop eigen aandelen ..................................................... 1312 ............................. .............................

Financiële steunverlening ................................................. 1313 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 1319 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................

Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 15.238,25 -14.491,85

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 4 .............................................................................. 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 ............................. .............................

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 ............................. .............................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

__________________________
4 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 7.131.768,40 1.112.241,45

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.3 17 4.792.371,35 835.534,08

Financiële schulden ............................................................... 170/4 4.792.371,35 835.534,08
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ........................................................................... 172/3 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174/0 4.792.371,35 835.534,08

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.3 42/48 2.336.564,91 254.249,73

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 45.005,41 17.913,19

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 2.288.878,63 63.525,00

Leveranciers ..................................................................... 440/4 2.288.878,63 63.525,00

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 46 887,73 8.471,45
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 ............................. .............................

Belastingen ....................................................................... 450/3 ............................. .............................

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 47/48 1.793,14 164.340,09

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 2.832,14 22.457,64

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 7.174.506,65 1.125.249,60
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 141.033,83 -2.766,72

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................. 76A ............................. .............................

Omzet* .............................................................................. 70 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen* ............................................................. 60/61 ............................. .............................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 62 ............................. .............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 20.839,36 21.333,02
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 ............................. .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 86.628,53 1.856,96

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 66A ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 33.565,94 -25.956,70

Financiële opbrengsten ........................................................... 6.4 75/76B ............................. .............................

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 ............................. .............................

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ........................... 753 ............................. .............................

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 6.4 65/66B 2.142,70 902,73

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 2.142,70 902,73

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 31.423,24 -26.859,43

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 31.423,24 -26.859,43

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 31.423,24 -26.859,43

* Facultatieve vermelding.
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 16.931,39 -14.491,85

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) 31.423,24 -26.859,43

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P -14.491,85 12.367,58

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................................. 791/2 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. .............................

aan de inbreng ................................................................................................ 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. .............................

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 ............................. .............................

Over te dragen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) (14) 15.238,25 -14.491,85

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 1.693,14 .............................

Vergoeding van de inbreng ............................................................................. 694 1.693,14 .............................

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 874.537,10

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8169 4.501.617,13

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8179 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8189 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199 5.376.154,23

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8219 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8229 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8239 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8249 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329P xxxxxxxxxxxxxxx 25.213,98

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8279 20.839,36

Teruggenomen ............................................................................................... 8289 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8299 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8309 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8319 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329 46.053,34

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22/27) 5.330.100,89
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 45.005,41

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 630.806,81

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 4.161.564,54

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 891 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 901 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vennootschap

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 892 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 902 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de vennootschap ............................................................................................................ 9062 ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 9149 ........................

Waarvan
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop .................................................. 9150 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91611 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 91621 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber
krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .......................................................................... 91631 ........................

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt ......... 91711 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor
de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .................................... 91721 ........................

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91811 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91821 ........................

Bedrag van de betrokken activa
Bedrag van de betrokken activa ................................................................................................... 91911 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91921 ........................

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed ........................................................................................... 92011 ........................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ................................................................................................. 92021 ........................
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Codes Boekjaar

Zakelijke zekerheden die door de venootschap op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91612 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 91622 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber
krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .......................................................................... 91632 ........................

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt ......... 91712 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor
de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .................................... 91722 ........................

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91812 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91822 ........................

Bedrag van de betrokken activa
Bedrag van de betrokken activa ................................................................................................... 91912 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91922 ........................

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed ........................................................................................... 92012 ........................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ................................................................................................. 92022 ........................

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE

VERPLICHTINGEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken
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Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor
zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van
de financiële positie van de vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van
deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET

KUNNEN WORDEN BECIJFERD)

Sporthal Floridalaan (01/01/2018 - 31/12/2020) - EUR 1,00 jaarlijks ................................................................ 0,00

Sportcomplex de Schalk, sporthal Tisselt, Bel-Air, feest- en sportzaal Klein-Willebroek (01/01/2018 -
31/12/2067) - EUR 1,00 jaarlijks ........................................................................................................................ 47,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,
ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9294 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9295 ........................

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ......................................................................................... 9500 ........................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of
bedragen waarvan werd afgezien

Codes Boekjaar

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9501 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9502 ........................

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Mandaatfee revisor 2020 ................................................................................................................................... 3.750,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Boekjaar

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie
NIHIL ................................................................................................................................................................. 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
NIHIL ................................................................................................................................................................. 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie
NIHIL ................................................................................................................................................................. 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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WAARDERINGSREGELS

ALGEMEEN PRINCIPE

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de

waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht

en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Deze waarderingsregels werden bepaald door het beheersorgaan van het Autonoom Gemeentebedrijf

Willebroek.

Er werd uitgegaan dat het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek haar bedrijf zal voortzetten.

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig

worden toegepast. Zij moeten worden gewijzigd wanneer die regels geen getrouw beeld meer geven van

het vermogen, de financiële positie en de resultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek

o.m. uit hoofde van belangrijke veranderingen:

-       In de activiteiten van het Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek;

-       In de structuur van haar vermogen;

-       In de economische of technologische omstandigheden.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

De afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen:

-       Zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben;

-       Mogen voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken in

globo worden geboekt.

De waarderingen, afschrijvingen en waardeverminderingen moeten voldoen aan de eisen van

voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

De afschrijvingen en waardeverminderingen:

-       Moeten stelselmatig gevormd worden volgens art. 15 vastgestelde methoden

-       Mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

BIJZONDERE WAARDERINGREGELS

Immateriële vaste activa

Afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur.

-       Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten: 20% lineair

-       Goodwill: 20% lineair

-       Plannen en studies: 20 – 33,33 % lineair

-       Software: 20 – 33,33 % lineair

Immateriële vaste activa met “onbeperkte gebruiksduur”; waardeverminderingen te boeken ingeval van

duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Het immateriële vaste activa omvat geen kosten van onderzoek en ontwikkeling

Materiële vaste activa

Worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs met inbegrip van de bijkomende kosten.

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen

Afschrijvingen materiële vaste activa, de basis wordt niet geherwaardeerd.

-       Alle materiële activa worden lineair afgeschreven

-       Gebouwen: tussen 3,03% tot 10% lineair

-       Onderhoudswerken aan gebouwen 6,66-20% lineair

-       Erfpacht: duurtijd erfpacht

-       Leasing: 6,66% lineair

-       Uitrustingsgoederen en installaties 10% tot 20% lineair

-       Kantoormeubilair: nieuw 10% lineair

-       Kantoormateriaal: nieuw 20% lineair

-       Kantoormachines: met lange levensduur: 10% lineair

-       Kantoormachines: met kortere levensduur: 20% lineair

-       Kantoormachines: tweedehands gekocht: 33,33% lineair

-       Informaticamateriaal: 33,33% lineair
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-       Personenwagens en lichte vrachtwagens: nieuw 20% lineair

-       Personenwagens en lichte vrachtwagens: tweedehands gekocht: 33,33% lineair

Materiële vaste activa met “onbeperkte gebruiksduur”; waardeverminderingen te boeken ingeval van

duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Financiële vaste activa

Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Er wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval

van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de

vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelneming of aandelen wordt gehouden. Er wordt nooit

overgegaan tot herwaardering. Er wordt geen disconto toegepast op renteloze leningen gedaan in

speciën. Vorderingen waarvan op vervaldag onzekerheid bestaat worden verminderd met de nodige

voorzichtigheid. Deze boeking geschiedt ten laste van de uitzonderlijke resultaten.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd aan FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’

aankoopprijzen).

Vorderingen op langer dan één jaar

-       Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

-       Op de nominale waarde wordt een waardevermindering toegestaan indien de betaling op

vervaldag onzeker is, de waardevermindering wordt van het bedrag van de vordering afgetrokken.

-       Is de realisatiewaarde op balansdatum lager dan de nominale waarde op vervaldag, dan is de

waardevermindering facultatief.

Vorderingen korter dan één jaar

-       Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

-       Waardeverminderingen zijn toe te passen wanneer over de betaling van de vordering op

vervaldag onzekerheid bestaat.

Handelsvorderingen

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid

bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze

debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de

ouderdom van de vordering :

-       Er wordt 100% gepositioneerd op handelsvorderingen waarvan de debiteur in staat van

faillissement is.

-       Waardevermindering van 25% op vorderingen ouder dan één jaar en jonger dan 3 jaar, hierbij

rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.

-       Waardevermindering van 50% op vorderingen ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar, hierbij

rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.

-       Waardevermindering van 75% op vorderingen ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar, hierbij

rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.

-       Waardeverminderingen op vorderingen ouder dan 5 jaar : 100 %

Overige vorderingen

-       Waardeverminderingen zijn individueel te bepalen voor het geheel of voor een gedeelte waar

onzekerheid bestaat over de betaling op vervaldag. Eveneens wanneer de realisatiewaarde van de

vordering op balansdatum lager is dan de boekwaarde.

Geldbeleggingen

-       Worden geboekt tegen nominale waarde.

-       Waardeverminderingen boeken wanneer de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de

geboekte nominale waarde.

Liquide middelen

-       Worden tegen nominale waarde geboekt.

-       Waardeverminderingen indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de geboekt

nominale waarde.

-       Voorheen geboekte waardeverminderingen worden gecorrigeerd op balansdatum naarmate ze hoger
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zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling.

Overlopende rekeningen activa en passiva

Worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde. Deze rubriek wordt vastgesteld met

voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw inzake:

-       Kosten die niet gebruikt zijn;

-       Gedeelte van de nog aan te rekenen inkomsten;

-       Te voorziene kosten met betrekking op het boekjaar;

-       Op voorhand geïnde of gefactureerde omzet of opbrengsten;

-       Pro rata van de rente of disconto vorderingen en schulden waarbij geen compensatie mag

worden toegepast.

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Het going concern principe primeert.

De voorzieningen beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Te

grote voorzieningen of voorzieningen die nutteloos zijn geworden, worden teruggenomen.

-       Iedere voorziening wordt geïndividualiseerd naargelang de verplichting en het risico.

-       Fiscale en sociale verplichtingen worden berekend.

-       Aleatoire risico’s worden geraamd.

Schulden op meer dan één jaar - schulden op ten hoogste één jaar

-       Worden tegen nominale waarde geboekt.

-       Verdere specificatie zoals rubriek vordering op ten hoogste één jaar.

Opmerkingen:

-       Afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.

-       Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of

technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde.

-       Herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke

(markt)waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.

-       Voorzieningen voor risico’s en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun

aard duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch

waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat. Reële en individuele

waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.
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ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt
beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie. Deze is per 31 december 2020 nog
steeds van toepassing.

Voor AGB Willebroek worden de gevolgen van de uitbraak van de COVID-19-crisis op de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2020 door het bestuursorgaan verantwoord als een gebeuren dat niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening.

De veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van de financiële en niet-financiële activa op de balansdatum geven
de informatie zoals die op 31 december 2020 beschikbaar was op voorzichtige, redelijke en onderbouwde wijze weer. Hoewel de
volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment ongekend is en de voortschrijdende maatregelen niet redelijk kunnen
ingeschat worden, is het bestuursorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact ervan
zoveel als mogelijk in te perken. Het bestuursorgaan wijst hierbij op de mogelijke financiële risico's als gevolg van de uitzonderlijke
omstandigheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING  
 
zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 
631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, 
artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale 
handelsfaciliteiten, artikel 5. 
 

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming 
in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de 

maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het 
ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht 

betreft 

Aangehouden maatschappelijke rechten 

Aard 

Aantal stemrechten 

% Verbonden 
aan effecten 

Niet 
verbonden 

aan effecten 
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Gemeente Willebroek
BE 0207.501.113
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
België

Aandelen 0 0 100,0
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REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

N.v.t.
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  AGB WILLEBROEK

  SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

 171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Leasingschulden en soortgelijke schulden 

Verschil werkelijk - 

voorzien

Som terug te betalen 

in 2021

 Obligatieleningen

Voorziene aflossingen 

2020 *

Werkelijke 

aflossingen 2020 *

  FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de 

leningen

Som omgezette 

bedragen

Som resterende 

schuld 2020

 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

 Leningen ten laste van het bestuur

 Leningen ten laste van hogere overheden
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  AGB WILLEBROEK

  SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Verschil werkelijk - 

voorzien

Som terug te betalen 

in 2021

Voorziene aflossingen 

2020 *

Werkelijke 

aflossingen 2020 *

  FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de 

leningen

Som omgezette 

bedragen

Som resterende 

schuld 2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 174 4.877.865,37 4.877.865,37 4.837.376,76 17.913,19 19.398,78 1.485,59 45.005,41 

430.816,96 430.816,96 419.174,08 3.880,96 3.880,96 0,00 15.694,77 

443.720,14 443.720,14 416.360,00 14.032,23 14.032,23 0,00 23.359,08 

4.003.328,27 4.003.328,27 4.001.842,68 0,00 1.485,59 1.485,59 5.951,56 

  * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling

 Overige leningen

  Lening investeringen 2019

  Lening investeringen 2018

 Sanerings- en consolidatieleningen

 Leningen ten laste van derden

  Leningen investeringen 2020
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Activanr Subnr Omschrijving Jaar Rest. 
Gebr.

Nieuw DesInvest Saldo Heropening Afschrijving

duur 2...0 2...9

2018000001 1 Advies bouwaanv 2018 3 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00

0,00 0,00 625,00 0,00 0,00

2018000001 2 Site De Schalk, 2018 33 0,00 0,00 99.217,24 0,00 0,00

2018000001 3 Afbraak voetbal 2018 33 0,00 0,00 6.811,50 0,00 0,00

2018000001 4 Huis van de Vri 2018 33 0,00 0,00 39.686,90 0,00 0,00

2018000001 5 Afbraak voetbal 2018 33 0,00 0,00 48.256,11 0,00 0,00

2018000001 6 Afbraak voetbal 2018 33 0,00 0,00 45.204,70 0,00 0,00

2018000001 7 Grondonderzoek 2018 33 0,00 0,00 1.615,00 0,00 0,00

2018000001 8 Huis van de Vri 2018 33 0,00 0,00 6.545,00 0,00 0,00

2018000001 9 Correcties btw 2018 33 0,00 0,00 528,81 0,00 0,00

2018000001 10 Dossier 2018126 2018 33 0,00 0,00 761,33 0,00 0,00

2018000001 11 Opmeting De Sch 2018 33 0,00 0,00 3.628,00 0,00 0,00

2018000002 1 Site De Schalk, 2018 33 0,00 0,00 44.403,12 0,00 0,00

2018000002 2 Afbraak voetbal 2018 33 0,00 0,00 433,78 0,00 0,00

2018000002 3 Huis van de Vri 2018 33 0,00 0,00 17.761,25 0,00 0,00

2018000002 4 Afbraak voetbal 2018 33 0,00 0,00 3.073,15 0,00 0,00

2018000002 5 Afbraak voetbal 2018 33 0,00 0,00 2.878,83 0,00 0,00

2018000002 6 Grondonderzoek 2018 33 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00

2018000002 7 Dossier 2018134 2018 33 0,00 0,00 292,00 0,00 0,00

2018000006 1 Dakwerken Sport 2018 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018000006 2 Dakwerken Sport 2018 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019000001 1 Dakwerken sport 2019 31 0,00 0,00 33.820,00 -1.024,85 3.074,55

2019000001 2 Plaatsen tapgat 2019 31 0,00 0,00 4.200,00 -127,27 381,81

2019000001 3 CV Ketel sporth 2019 13 0,00 0,00 2.848,50 -189,90 569,70

2019000001 4 Noodstop gaslei 2019 13 0,00 0,00 3.827,87 -255,19 765,57

2019000001 5 Bliksembeveilig 2019 31 0,00 0,00 5.382,30 -163,10 489,30

2019000003 1 Lift Sporthal D 2019 13 0,00 0,00 6.104,60 -406,97 1.220,91

2019000003 2 Lift Sporthal D 2019 13 0,00 0,00 4.104,60 -273,64 820,92

2019000003 3 Lift Sporthal D 2019 13 0,00 0,00 6.156,90 -410,46 1.231,38

2019000003 4 Lift Sporthal D 2019 13 0,00 0,00 6.156,90 -410,46 1.231,38

2019000004 5 Tussendeur cc D 2019 13 0,00 0,00 3.655,92 -243,73 731,19

2019000004 6 Renovatie goede 2019 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.156,90 0,00 820,92 5.335,98 0,00

3.655,92 0,00 487,46 3.168,46 0,00

4.104,60 0,00 547,28 3.557,32 0,00

6.156,90 0,00 820,92 5.335,98 0,00

5.382,30 0,00 326,20 5.056,10 0,00

6.104,60 0,00 813,94 5.290,66 0,00

2.848,50 0,00 379,80 2.468,70 0,00

3.827,87 0,00 510,38 3.317,49 0,00

33.820,00 0,00 2.049,70 31.770,30 0,00

4.200,00 0,00 254,54 3.945,46 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85,00 0,00 0,00 85,00 0,00

292,00 0,00 0,00 292,00 0,00

3.073,15 0,00 0,00 3.073,15 0,00

2.878,83 0,00 0,00 2.878,83 0,00

433,78 0,00 0,00 433,78 0,00

17.761,25 0,00 0,00 17.761,25 0,00

3.628,00 0,00 0,00 3.628,00 0,00

44.403,12 0,00 0,00 44.403,12 0,00

528,81 0,00 0,00 528,81 0,00

761,33 0,00 0,00 761,33 0,00

1.615,00 0,00 0,00 1.615,00 0,00

6.545,00 0,00 0,00 6.545,00 0,00

48.256,11 0,00 0,00 48.256,11 0,00

45.204,70 0,00 0,00 45.204,70 0,00

6.811,50 0,00 0,00 6.811,50 0,00

39.686,90 0,00 0,00 39.686,90 0,00

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA
99.217,24 0,00 0,00 99.217,24 0,00

Totaal 2140000 Plannen en studies 625,00 0,00 0,00 625,00 0,00

AGB Mutatietabel Activa 2020
Aanschaffing Afschrijving Boekwaarde Restwaarde

2140000 Plannen en studies
625,00 0,00 0,00 625,00 0,00

Heropening Terugnemin
g

Saldo

2...0 2...9 2...0-2...9
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2019000005 1 Foute fiche (mo 2019 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019000005 2 Ereloon ontwerp 2019 0 0,00 0,00 44.403,10 0,00 0,00

2019000005 3 Ereloon ontwerp 2019 0 0,00 0,00 72.553,82 0,00 0,00

2019000006 1 Ereloon ontwerp 2019 0 0,00 0,00 99.217,24 0,00 0,00

2019000006 2 Ereloon ontwerp 2019 0 0,00 0,00 91.611,80 0,00 0,00

2019000008 1 Dakwerken sport 2019 30 0,00 0,00 68.048,88 -0,01 6.186,27

2020000001 1 Renovatie goede 2020 14 0,00 0,00 38.605,54 -408,98 613,47

2020000002 1 Douchekranen De 2020 14 0,00 0,00 2.126,18 -278,84 418,26

2020000002 2 Douchepanelen D 2020 14 0,00 0,00 2.972,90 -283,44 425,16

2020000002 3 Noodverlichting 2020 14 0,00 0,00 15.588,49 -1.258,46 1.887,69

2020000002 4 Noodverlichting 2020 14 0,00 0,00 483,31 -25,42 38,13

2020000003 1 Opmaak + indien 2020 32 0,00 0,00 400,00 -4,12 6,18

2020000003 2 Asbestinventari 2020 32 0,00 0,00 1.002,50 -10,32 15,48

2020000003 3 Vergoedingen sl 2020 32 0,00 0,00 890,14 -9,16 13,74

2020000003 4 Sloopwerken Ker 2020 32 0,00 0,00 59.100,00 -608,42 912,63

2020000004 1 Vorderingsstaat 2020 0 42.983,07 0,00 14.327,69 0,00 0,00

2020000004 2 Vorderingsstaat 2020 0 263.166,54 0,00 87.722,18 0,00 0,00

2020000004 3 Vorderingsstaat 2020 0 232.309,56 0,00 77.436,52 0,00 0,00

2020000004 4 Vorderingsstaat 2020 0 2.927,37 0,00 975,79 0,00 0,00

2020000004 5 Vorderingsstaat 2020 0 30.320,58 0,00 10.106,86 0,00 0,00

2020000004 6 Vorderingsstaat 2020 0 300.709,62 0,00 100.236,54 0,00 0,00

2020000004 7 Vorderingsstaat 2020 0 419.920,80 0,00 139.973,60 0,00 0,00

2020000004 8 Projectbeheer B 2020 0 20.146,98 0,00 6.715,66 0,00 0,00

2020000004 9 Projectbeheer B 2020 0 30.996,84 0,00 10.332,28 0,00 0,00

2020000004 10 Projectbeheer B 2020 0 30.996,84 0,00 10.332,28 0,00 0,00

2020000004 11 Projectbeheer B 2020 0 26.730,00 0,00 8.910,00 0,00 0,00

2020000004 12 Werfopvolging k 2020 0 31.772,19 0,00 10.590,73 0,00 0,00

2020000004 13 Werfopvolging k 2020 0 31.772,22 0,00 10.590,74 0,00 0,00

2020000004 14 Werfopvolging k 2020 0 31.776,72 0,00 10.592,24 0,00 0,00

2020000004 15 Pidpa Druk- en 2020 0 561,66 0,00 187,22 0,00 0,00

2020000004 16 Pidpa rioolaans 2020 0 750,00 0,00 250,00 0,00 0,00

2020000004 17 Technisch versl 2020 0 2.626,86 0,00 875,62 0,00 0,00

2020000004 18 Vorderingsstaat 2020 0 0,00 0,00 367.141,66 0,00 0,00

2020000005 1 Vorderingsstaat 2020 0 53.041,44 0,00 17.680,48 0,00 0,00

2020000005 2 Vorderingsstaat 2020 0 99.864,48 0,00 33.288,16 0,00 0,00

2020000005 3 Vorderingsstaat 2020 0 256.414,11 0,00 85.471,37 0,00 0,00

2020000005 4 Vorderingsstaat 2020 0 93.265,74 0,00 31.088,58 0,00 0,00

2020000005 5 Vorderingsstaat 2020 0 1.086.273,93 0,00 362.091,31 0,00 0,00

2020000005 6 Vorderingsstaat 2020 0 1.005.426,09 0,00 335.142,03 0,00 0,00

-724.182,62 0,00 0,00 362.091,31 0,00

-670.284,06 0,00 0,00 335.142,03 0,00

-170.942,74 0,00 0,00 85.471,37 0,00

-62.177,16 0,00 0,00 31.088,58 0,00

-35.360,96 0,00 0,00 17.680,48 0,00

-66.576,32 0,00 0,00 33.288,16 0,00

-1.751,24 0,00 0,00 875,62 0,00

367.141,66 0,00 0,00 367.141,66 0,00

-374,44 0,00 0,00 187,22 0,00

-500,00 0,00 0,00 250,00 0,00

-21.181,48 0,00 0,00 10.590,74 0,00

-21.184,48 0,00 0,00 10.592,24 0,00

-17.820,00 0,00 0,00 8.910,00 0,00

-21.181,46 0,00 0,00 10.590,73 0,00

-20.664,56 0,00 0,00 10.332,28 0,00

-20.664,56 0,00 0,00 10.332,28 0,00

-279.947,20 0,00 0,00 139.973,60 0,00

-13.431,32 0,00 0,00 6.715,66 0,00

-20.213,72 0,00 0,00 10.106,86 0,00

-200.473,08 0,00 0,00 100.236,54 0,00

-154.873,04 0,00 0,00 77.436,52 0,00

-1.951,58 0,00 0,00 975,79 0,00

-28.655,38 0,00 0,00 14.327,69 0,00

-175.444,36 0,00 0,00 87.722,18 0,00

890,14 0,00 4,58 885,56 0,00

59.100,00 0,00 304,21 58.795,79 0,00

400,00 0,00 2,06 397,94 0,00

1.002,50 0,00 5,16 997,34 0,00

15.588,49 0,00 629,23 14.959,26 0,00

483,31 0,00 12,71 470,60 0,00

2.126,18 0,00 139,42 1.986,76 0,00

2.972,90 0,00 141,72 2.831,18 0,00

68.048,88 0,00 6.186,26 61.862,62 0,00

38.605,54 0,00 204,49 38.401,05 0,00

99.217,24 0,00 0,00 99.217,24 0,00

91.611,80 0,00 0,00 91.611,80 0,00

44.403,10 0,00 0,00 44.403,10 0,00

72.553,82 0,00 0,00 72.553,82 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 / 180



2020000005 7 Vorderingsstaat 2020 0 618.457,29 0,00 206.152,43 0,00 0,00

2020000005 8 Vorderingsstaat 2020 0 752.242,11 0,00 250.747,37 0,00 0,00

2020000005 9 Vorderingsstaat 2020 0 545.046,96 0,00 181.682,32 0,00 0,00

2020000005 10 Projectbeheer B 2020 0 40.904,43 0,00 13.634,81 0,00 0,00

2020000005 11 Projectbeheer B 2020 0 62.933,01 0,00 20.977,67 0,00 0,00

2020000005 12 Projectbeheer B 2020 0 62.933,01 0,00 20.977,67 0,00 0,00

2020000005 13 Projectbeheer B 2020 0 54.270,00 0,00 18.090,00 0,00 0,00

2020000005 14 Werfopvolging k 2020 0 65.221,95 0,00 21.740,65 0,00 0,00

2020000005 15 Werfopvolging k 2020 0 65.805,21 0,00 21.935,07 0,00 0,00

2020000005 16 Werfopvolging k 2020 0 65.251,41 0,00 21.750,47 0,00 0,00

2020000005 17 Pidpa druk- en 2020 0 1.140,30 0,00 380,10 0,00 0,00

2020000005 18 Foute fiche - v 2020 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020000005 19 Pidpa rioolaans 2020 0 750,00 0,00 250,00 0,00 0,00

2020000005 20 Technisch versl 2020 0 5.333,28 0,00 1.777,76 0,00 0,00

2020000005 21 Foute fiche - v 2020 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020000005 22 Vorderingsstaat 2020 0 0,00 0,00 1.372.464,14 0,00 0,00

6.435.042,60 0,00 4.779.063,21 -6.392,74 21.033,72

2018000003 1 Elektrische sco 2018 7 0,00 0,00 6.500,00 0,00 1.950,00

2018000003 2 Ringhoogteregel 2018 7 0,00 0,00 4.128,00 0,00 1.238,40

2018000004 1 Schouwburg doek 2018 7 0,00 0,00 2.850,71 0,00 855,21

2018000004 2 Correcties btw 2018 7 0,00 0,00 33,28 0,00 9,99

2018000004 3 Drankenfrigo 2018 2 0,00 0,00 722,00 0,00 433,20

2018000004 4 Materiaal schou 2018 7 0,00 0,00 854,40 0,00 256,32

2018000005 1 Ringhoogteregel 2018 7 0,00 0,00 5.478,00 0,00 1.643,40

2018000007 1 Ringhoogteregel 2018 7 0,00 0,00 4.128,00 0,00 1.238,40

2018000008 1 Reinigen 2 poly 2018 12 0,00 0,00 3.630,00 0,00 726,00

2018000008 2 Herbelijnen van 2018 12 0,00 0,00 4.991,25 0,00 998,25

2018000008 3 Regul BTW Q4 (z 2018 9 0,00 0,00 -1.496,25 -448,88 0,00

2018000008 4 2 nieuwe motors 2018 7 0,00 0,00 6.018,00 0,00 1.805,40

2019000002 1 Schrobmachine K 2019 3 0,00 0,00 4.157,32 -831,46 2.494,38

2019000003 5 Belijning atlet 2019 3 0,00 0,00 4.125,00 -825,00 2.475,00

2019000004 1 Kassa - cash dr 2019 3 0,00 0,00 577,00 -115,40 346,20

2019000004 2 Kassa - printer 2019 3 0,00 0,00 395,00 -79,00 237,00

2019000004 3 Projectiescherm 2019 3 0,00 0,00 959,07 -191,81 575,43

2020000002 5 Lichtmast atlet 2020 4 12.840,00 0,00 4.280,00 -42,22 63,33

12.840,00 0,00 52.330,78 -2.533,77 17.345,91

2018000004 5 Stoelen foyer S 2018 7 0,00 0,00 3.780,00 0,00 1.134,00

0,00

2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA
3.780,00 0,00 1.134,00 2.646,00 0,00

-8.560,00 0,00 21,11 4.258,89 0,00

Totaal 2350000 Installaties, machines en uitrusting - 
f

39.490,78 0,00 14.812,14 37.518,64

395,00 0,00 158,00 237,00 0,00

959,07 0,00 383,62 575,45 0,00

4.125,00 0,00 1.650,00 2.475,00 0,00

577,00 0,00 230,80 346,20 0,00

6.018,00 0,00 1.805,40 4.212,60 0,00

4.157,32 0,00 1.662,92 2.494,40 0,00

4.991,25 0,00 998,25 3.993,00 0,00

-1.496,25 0,00 -448,88 -1.047,37 0,00

4.128,00 0,00 1.238,40 2.889,60 0,00

3.630,00 0,00 726,00 2.904,00 0,00

854,40 0,00 256,32 598,08 0,00

5.478,00 0,00 1.643,40 3.834,60 0,00

33,28 0,00 9,99 23,29 0,00

722,00 0,00 433,20 288,80 0,00

4.128,00 0,00 1.238,40 2.889,60 0,00

2.850,71 0,00 855,21 1.995,50 0,00

2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA
6.500,00 0,00 1.950,00 4.550,00 0,00

Totaal 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA -1.655.979,39 0,00 14.640,98 4.764.422,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.372.464,14 0,00 0,00 1.372.464,14 0,00

-500,00 0,00 0,00 250,00 0,00

-3.555,52 0,00 0,00 1.777,76 0,00

-760,20 0,00 0,00 380,10 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-43.870,14 0,00 0,00 21.935,07 0,00

-43.500,94 0,00 0,00 21.750,47 0,00

-36.180,00 0,00 0,00 18.090,00 0,00

-43.481,30 0,00 0,00 21.740,65 0,00

-41.955,34 0,00 0,00 20.977,67 0,00

-41.955,34 0,00 0,00 20.977,67 0,00

-363.364,64 0,00 0,00 181.682,32 0,00

-27.269,62 0,00 0,00 13.634,81 0,00

-412.304,86 0,00 0,00 206.152,43 0,00

-501.494,74 0,00 0,00 250.747,37 0,00
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2018000004 6 Stoelen schouwb 2018 9 0,00 0,00 -656,03 -196,80 0,00

2019000004 4 Tafels Foyer sc 2019 3 0,00 0,00 3.236,82 -647,36 1.942,08

2019000007 1 Baliestoel spor 2019 3 0,00 0,00 951,75 -190,35 571,05

2019000007 2 Bureaustoelen 2019 3 0,00 0,00 860,20 -172,04 516,12

2020000001 2 Afwasbare stoel 2020 9 11.472,42 0,00 3.824,14 -207,44 311,16

11.472,42 0,00 11.996,88 -1.413,99 4.474,41

2019000007 3 Iveco Daily CNG 2019 3 0,00 0,00 33.849,50 -6.769,90 20.309,70

0,00 0,00 33.849,50 -6.769,90 20.309,70

6.459.355,02 0,00 4.877.865,37 -17.110,40 63.163,74

1 126-mrt-2021 10:33 Pagina van
Algemeen totaal -1.581.489,65 0,00 46.053,34 4.831.812,03 0,00

Totaal 2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA 33.849,50 0,00 13.539,80 20.309,70 0,00

0,00

2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA
33.849,50 0,00 13.539,80 20.309,70 0,00

-7.648,28 0,00 103,72 3.720,42 0,00

Totaal 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA 524,46 0,00 3.060,42 8.936,46

951,75 0,00 380,70 571,05 0,00

860,20 0,00 344,08 516,12 0,00

-656,03 0,00 -196,80 -459,23 0,00

3.236,82 0,00 1.294,72 1.942,10 0,00
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  AGB WILLEBROEK

  VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

  TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES

 2903  BV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 2904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

 2905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties

Verschil werkelijk - 

voorzien

Som terug te betalen 

in 2021

Werkelijke aflossingen 

2020 *

Som bedrag van de 

leningen

Som omgezette 

bedragen

Som resterende 

schuld 2020

Voorziene aflossingen 

2020 *

 Vorderingen wegens toegestane leningen

 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen

 Andere toegestane leningen

 Leningen ten laste van derden

VLT-1

173 / 180



  AGB WILLEBROEK

  VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

  INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

 2912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Via leningen ten laste van hogere overheden

 Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies

 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal

 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies

 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties

Verschil werkelijk - 

voorzien

Tranche verwacht in 

2021

Initiële    

subsidiebelofte

Reeds geïnd per 

31/12/2020

Resterend saldo per 

31/12/2020

Voorziene tranche 

2020 *

Werkelijke tranche 

2020 *

VLT-2
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  AGB WILLEBROEK

  TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2020 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 

444100  *** AR ONBEKEND *** -6,43  K - Sabam - billijke vergoeding cultuur - CN 1/12e - mjp 446 - 6136200

-82,54  K - Sabam - billijke vergoeding cultuur - CN 1/12e - mjp 446 - 6136200

-19,04  K - Sabam - billijke vergoeding cultuur - CN 1/12e - mjp 2394 - 6136200

-15,85  K - Sabam - billijke vergoeding cultuur - CN 1/12e - mjp 2394 - 6136200

-18,87  K - Sabam - billijke vergoeding cultuur - CN 1/12e - mjp 2394 - 6136200

4000000  Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 42.851,33 50.194,03  Openstaande klantenbalans 31-12-2020

286,00  Klanten met creditsaldo

-7.628,69  Dubieuze debiteuren 2020

-0,01  Afrondingsverschil

4000010  Leveranciers met debetsaldi 8.096,98 1.563,50  Belfius Commercial Finance

4.864,00  Lampiris NV

1.669,48  Pidpa

4000300  Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 1.664,00 1.664,00  O2020001104 - BBC Turuka 90 - Huurders

4041000  Te innen opbrengsten uit ruiltransacties 833,56 33,88  K2021000085 - Sabam - billijke vergoeding cultuur - solidariteitsactie corona

490,71  K2021000083 - Sabam - billijke vergoeding cultuur - solidariteitsactie corona

109,70  K2021000082 - Sabam - billijke vergoeding cultuur - solidariteitsactie corona

90,57  K2021000086 - Sabam - billijke vergoeding cultuur - solidariteitsactie corona

108,70  K2021000087 - Sabam - billijke vergoeding cultuur - solidariteitsactie corona

4050000  Borgtochten betaald in contanten 500,00 500,00  Waarborg Autoveiligheid 

4060000  Vooruitbetalingen op ruiltransacties 8.791,62 1.223,12  K2020000761 - ETHIAS - Verz aansprakelijkheid igv brand of ontploffing 2021 - mjp 1729 - 6121000

480,00  K2020000754 - ETHIAS - Verz alg aansprakelijkheid en rechtsbijstand 2021 - mjp 1723 - 6120000

3.243,44  K2020000730 - ETHIAS - Premie brand - A. Van Landeghemstraat 2021 - mjp 1723 - 6120000

1.351,64  K2020000729 - ETHIAS - Premie brand - Stadionlaan 2 - 2021 - mjp 1728 - 6120000

593,25  K2020000728 - ETHIAS - Premie brand - Floridastraat 40A - 2021 - mjp 1728 - 6120000

721,00  K2020000727 - ETHIAS - Premie brand - Schoolstraat 24 - 2021 - mjp 1728 - 6120000

286,32  K2020000725 - ETHIAS - Premie brand - Mechelsesteenweg 102 - 2021 - mjp 1723 - 6120000

892,85  K2020000721 - ETHIAS - Premie brand - Kotterlaan 4 - 2021 - mjp 1728 - 6120000

4070000  Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 7.628,69 7.628,69  Dubieuze debiteuren 2020

4110100  Terug te vorderen BTW - centralisatie 74.808,14 87.030,40  BTW RC uittreksel 31/01/2021

-184.803,69  BTW RC uittreksel 31/01/2020

175.768,89  BTW RC 31/12/2019

700,15  BTW periode 15

-3.887,61  Regul BTW PER 01-2020

4161000  Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacti 18,83 18,83  Verkopen webshop 2020, te ontvangen bedrag gemeente (in 2021)

4161060  Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - AGB div. vorderingen in R/C1.665.228,46 -17.913,19  Aflossing lening 2019
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AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2020 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING 

-60.000,00  FIN2020002031 - GEMEENTE WILLEBROEK

-650.000,00  FIN2020001901 - GEMEENTE WILLEBROEK

-300.000,00  FIN2020001585 - GEMEENTE WILLEBROEK

-150.000,00  FIN2020001455 - GEMEENTE WILLEBROEK

-350.000,00  FIN2020001177 - GEMEENTE WILLEBROEK

-100.000,00  FIN2020001137 - GEMEENTE WILLEBROEK

-500.000,00  FIN2020001136 - GEMEENTE WILLEBROEK

-100.000,00  FIN2020000970 - GEMEENTE WILLEBROEK

-150.000,00  FIN2020000939 - GEMEENTE WILLEBROEK

-100.000,00  FIN2020000910 - GEMEENTE WILLEBROEK

-9.225,09  D2020000012

-155.000,00  D2020000001

-30.000,00  FIN2020000198 - GEMEENTE WILLEBROEK

-50.000,00  FIN2020000196 - GEMEENTE WILLEBROEK

238.474,76  Div2020000058 - Centralisatie RC Gemeente

4.003.328,27  RL 2020

-1.485,59  Aflossing RL 2020 - INV 2020

147.049,30  Werkingstoelage covid 2020

4240002  Andere leningen van of aan de gemeenten 45.005,41 45.005,41  Lening LT-KT 2021 

4400000  Leveranciers 23.976,40 15.879,42  Leveranciersbalans per 31/12/2020

8.096,89  Leveranciers met debetsaldo

0,09  Afrondingsverschillen

4401000  Klanten met creditsaldo 286,00 286,00  Klanten met creditsaldo

4440000  Te ontvangen facturen 1.760.554,16 187.523,68  K2021000054 - STADSBADER - Vorderingsstaat 10/2020 Kribbe

1.360,15  K2021000053 - STADSBADER - Vorderingsstaat 10/2020 Kribbe

796.905,77  K2021000055 - STADSBADER - vorderingsstaat 10/2020 Sport

171.734,68  K2021 - STADSBADER - Vorderingsstaat 11/2020 Kribbe

6.523,15  K2021 - STADSBADER - Vorderingsstaat 11/2020 bis Kribbe

554.948,59  K2021 - STADSBADER - vorderingsstaat 11/2020 Sport

20.609,78  K2021 - STADSBADER - vorderingsstaat 11/2020 bis Sport

765,10  K2021000022 - Eneco Belgium - Slotafrekening gas - Kotterlaan 4 - 12/2020

302,96  K2021000021 - Eneco Belgium - Slotafrekening gas - Schoolstraat 24 - 04-31/12/2020

887,56  K2021000020 - Eneco Belgium - Slotafrekening gas - Schoolstraat 24 - 04-31/12/2020

870,34  K2021000041 - Eneco Belgium - Slotafrekening gas - Floridastraat 42 - 24/11-31/12/2020

2.408,63  K2021000042 - Eneco Belgium - Slotafrekening gas - Stadionlaan 2 - 21/11-31/12/2020

550,15  K2021000019 - Eneco Belgium - Slotafrekening gas - Mechelsesteenweg 102A - 12/2020

1,41  K2021000018 - Eneco Belgium - Slotafrekening gas - A. Van Landeghemstraat 95 - 04-31/12/2020

1.813,57  K2021000040 - Eneco Belgium - Slotafrekening gas - A. Van Landeghemstraat 99 - 25/11-31/12/2020

296,17  K2021000005 - LAMPIRIS NV - Verbruik elektriciteit - A. Van Landeghemstraat 99 - 12/2020

259,18  K2021000069 - PIDPA - Afrekening water - Mechelsesteenweg 102 - 24/12/2019-24/12/2020176 / 180
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590,49  K2021000068 - PIDPA - Afrekening water - Schoolstraat 24A - 24/12/2019-24/12/2020

508,26  K2021000067 - PIDPA - Afrekening water - Schoolstraat 24 - 24/12/2019-24/12/2020

335,48  K2021000017 - Sabam - Sabam - Aaardappelsoep 05-06-09/10/2020

50,00  K2021000063 - Sabam - Schoolvoorstelling Het meisje met de gele jas 16/11/20

348,00  K2021000006 - Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques - Auteursrechten - Cerebro Rode Boom 20/02/2020

150,00  raming - Sabam - openingsconcert 3/10/20

100,00  raming - Sabam - Familievoorstelling Geel 11/10/20

17,06  raming - Sabam - 2x film (11/2 + 21/10/20)

1.000,00  K2021000009 - BLAUW VZW - Annulatie corona - Matineevoorstellingen 19/03 - 21/10/2020

1.000,00  raming - 4 hoog - erelonen schoolvoorstelling 16/11/20

64,50  K2021000057 - JEF - Film 18/12/20

200,00  raming - MOOOV - 2x film (11/2 + 21/10/20)

540,00  K2021000100 - CTC Moyson - huur hoogtewerker 3+4+7/12/20

3.950,00  raming - Bakertilly (caluwaerts Bedrijfsrevisoren) - honoraria 2020

100,00  raming - Belfius - Bankattest

72,50  raming - NBB - Neerlegging

3.366,00  raming - Q & A - Consultancy jaarafsluiting 2020 (voor 2019: 3.366 €)

400,00  raming - Cipal - Consultancy jaarafsluiting 2020 - BB 21/041

1,00  Erfpacht

4441000  Op te maken creditnota's 5.773,21 4.906,23  Moortgat Real Estate - kwijtschelding huur cafetaria De Schalk

80,19  annulering familievoorstelling maart - corona

86,79  annulering voorstelling kunstontbijt maart - corona

41,51  annulering voorstelling matinee soignee maart - corona

49,06  annulering avondvoorstelling maart - corona

509,43  annulering familievoorstelling april - corona

69,81  annulering voorstelling kunstontbijt april - corona

30,19  annulering avondvoorstelling maart - corona

4490000  Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat 1.693,14 1.693,14  Dividend 2020

4491100  Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties - Cultuur 887,73 887,73  F2020002086 - Vooruitbetalingen cultuur mei 2021

4890300  Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - Bank - huurwaarborgen 100,00 100,00  Waarborgen

4900000  Over te dragen kosten 15.453,23 109,16  K2020000394 - BOMA - OH contract schrob/zuigmachine SC350 SH De Schalk 06/2020-05/2021 - mjp 2386 - 6144500

109,16  K2020000392 - BOMA - OH contract schrob/zuigmachine BA531 SH De Schalk 06/2020-05/2021 - mjp 2386 - 6144500

133,76  K2020000388 - BOMA - OH contract schrob/zuigmachine SC500 SH Tisselt 07/2020-06/2021 - mjp 2386 - 6144500

104,09  K2020000387 - BOMA - OH contract schrob/zuigmachine SC350 SH Klein-Willebroek 07/2020-06/2021 - mjp 2386 - 6144500

132,57  K2020000381 - BOMA - OH contract schrob/zuigmachine TEMPO RUN 50 SH Klein-Willebroek 07/2020-06/2021 - mjp 2386 - 6144500

221,80  K2020000642 - Clima & Partners - OH contract - Stadionlaan 2 - 11/2020-10/2021 - mjp 2387 - 6103100

10.433,07  K2020000082 - ETHIAS - Verzekering alle risico's - bouwwerven 27/01/2020-26/09/2022 - mjp 2405 - 6128000

3.858,81  K2020000082 - ETHIAS - Verzekering alle risico's - bouwwerven 27/01/2020-26/09/2022 - mjp 2405 - 6128000

161,85  K2020000483 - SICLI FIRE PROTECTION - Huur brandblussers 10/2020-12/2021 - Stadionlaan 2 - mjp 2453 - 6148100

188,96  K2020000449 - Westerstrand Europe NV - OH contract Basic200 SH De Schalk - 07/2020-06/2021 - mjp 2386 - 6144500177 / 180
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4920000  Toe te rekenen kosten 2.832,14 31,00  K2021000062 - ANTICIMEX - ABO SHKW 01/11/2020-31/01/2021

29,67  K2021000061 - ANTICIMEX - ABO SHTI + SHDS 01/11/2020-31/01/2021 nog ontvangen

56,04  K2021000061 - ANTICIMEX - ABO SHTI + SHDS 01/11/2020-31/01/2021 nog ontvangen

305,83  K2021000036 - LAMPIRIS NV - Voorschot elektriciteit - Stadionlaan 2 - 21/12/2020-20/01/2021

-0,81  K2021000089 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - AUGUST VAN LANDEGHEMSTRAAT 95 - 03/12/2020-02/02/2021

184,79  K2021000094 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - AUGUST VAN LANDEGHEMSTRAAT 97 - 03/12/2020-02/02/2021

-0,81  K2021000099 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - AUGUST VAN LANDEGHEMSTRAAT 97 - 03/12/2020-02/02/2021

152,29  K2021000092 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - PASTORIJSTRAAT 10 - 03/12/2020-02/02/2021

-32,37  K2021000095 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - MECHELSESTEENWEG 102A - 30/11/2020-02/02/2021

219,44  K2021000090 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - SCHOOLSTRAAT 24 - 03/12/2020-02/02/2021

278,73  K2021000093 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - SCHOOLSTRAAT 24 - 03/12/2020-02/02/2021

228,02  K2021000088 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - STADIONLAAN 2 - 01/12/2020-02/02/2021

27,96  K2021000091 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - FLORIDASTRAAT 42A - 30/11/2020-02/02/2021

-268,75  K2021000096 - LAMPIRIS NV - EINDAFREKENING ELEKTRICITEIT - KOTTERLAAN 4 - 30/11/2020-02/02/2021

62,69  K2021000002 - PIDPA - Correctie water - Stadionlaan - 29/11/2019-04/01/2021

0,82  K2020000751 - PIDPA - Afrek water - A. Van Landeghemstraat 95 - 23/11/2019-28/12/2020

16,15  K2020000741 - PIDPA - Afrek water - A. Van Landeghemstraat 99 - 23/11/2019-23/12/2020

57,25  K2020000747 - PIDPA - Afrek water - Floridastraat 42 - 29/11/2019-23/12/2020

44,63  K2020000746 - PIDPA - Afrek water - Stadionlaan 2 - 29/11/2019-23/12/2020

14,59  K2020000758 - PIDPA - Afrek water - Stadionlaan 2 - 23/11/2019-18/12/2020

254,18  K2020000750 - PIDPA - Afrek water - Kotterlaan 2A - 04/01/2020-23/12/2020 (meter 45598111)

19,75  K2021000069 - PIDPA - VERBRUIK WATER - MECHELSESTEENWEG 102 - 24/12/2019-24/12/2020

45,09  K2021000068 - PIDPA - VERBRUIK WATER - SCHOOLSTRAAT 24A - 24/12/2019-24/12/2020

38,97  K2021000067 - PIDPA - VERBRUIK WATER - SCHOOLSTRAAT 24 - 24/12/2019-24/12/2020

1.066,96  K2021000134 - PIDPA - Afrek water - Kotterlaan 2B - 04/01/2020-05/01/2021 (meter 49228439+8452)
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              Kwartaalaangever

Periode / Vak  Vak 00 Vak 01 Vak 02 Vak 03 Vak 45 Vak 46 Vak 47 Vak 48 Vak 49 Totaal

2020-KW1 6.705,00 149.220,24 3.331,97 1.447,46 157.809,75 

2020-KW2 525,00 32,97 14.415,91 -13.857,94 

2020-KW3 5.820,00 93.101,13 340,45 828,32 98.433,26 

2020-KW4 10.950,76 61.168,84 14.811,40 4.490,49 82.440,51 

24.000,76 303.523,18 0,00 18.483,82 0,00 0,00 0,00 0,00 21.182,18 324.825,58 

AR  AR-OMSCHRIJVING 31/12/2020 Correctie 31/12/2020

700  Verkopen en dienstprestaties 5.714,82 5.714,82 

701  Verkopen en dienstprestaties 19.706,54 19.706,54 

702  Verkopen en dienstprestaties 0,00 0,00 

703  Verkopen en dienstprestaties 0,00 0,00 

704  Verkopen en dienstprestaties 37.248,16 37.248,16 

705  Verkopen en dienstprestaties 55.436,22 55.436,22 

706  Verkopen en dienstprestaties 2.117,42 2.117,42 

707  Verkopen en dienstprestaties 237.413,93 237.413,93 

Totaal BTW-omzet 357.637,09 0,00 357.637,09 

 BTW-KWARTAALAANGIFTEN - OMZET

 BOEKHOUDING - OMZET
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  AGB WILLEBROEK

  BTW-OMZETAANSLUITING

31/12/2020

 Omzet uit BTW-aangiften 324.825,58 

 Omzet uit boekhouding 357.637,09 

 Te verantwoorden verschil -32.811,51 

 Verantwoording AR -32.811,51 

0,00 

707 -12.435,85 

7011000 -7.583,72 

7041000 -892,50 

7050000 -2.449,00 

7051000 -8.200,00 

7060000 -7.023,65 

707 

4441 5.773,21 

 Te verantwoorden verschil 0,00 

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd

 ANALYSE VAN HET VERSCHIL

 Omzet geboekt in Q5

 Overlopende omzet 2019

 Overlopende omzet 2020-2021

 OTCN

 Doorfacturatie evenementen zonder BTW

 Toegangsgelden zonder BTW

 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen

 Opbrengsten uit verhuur woningen, flats 

 Opbrengsten uit concessies 
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