
Rapporteringsbudget: Rekening  2018

Rapporteringsperiode: 2018

Gemeentebestuur Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16

8560 Wevelgem

Algemeen directeur: Kurt Parmentier

Financieel directeur: Jan Festjens

REKENING

DIENSTJAAR 2018



Rekening                   Gemeentebestuur Wevelgem 2018 

 29/05/2019 10:3801 1/ 2 
 

Gemeentebestuur Wevelgem (NIS 34041) 

Vanackerestraat 16 

8560 Wevelgem 

 

Rapporteringsperiode:  2018 

 

JAARREKENING 2018 

 

Met de jaarrekening 2018 komen we reeds aan de zevende rekening die wordt afgesloten 

volgens de regelgeving betreffende de BBC. Het is tevens de laatste rekening die werd 

opgesteld met enkel gegevens vanuit de gemeente. Vanaf 2019 zullen we immers in het 

nieuwe BBC 2020-tijdperk werken en zal de financiële toestand van gemeente en OCMW 

geconsolideerd worden weergegeven. 

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de documenten uit het budget die hun 

evaluatie  kennen binnen de opgesomde documenten van de jaarrekening. 

BUDGET JAARREKENING 

Beleidsnota Beleidsnota 

Doelstellingennota Doelstellingenrealisatie 

Doelstellingenbudget (B1) Doelstellingenrekening (J1) 

Financiële toestand Financiële toestand 

Financiële nota Financiële nota 

Exploitatiebudget (B2 – TB1 – TB2) Exploitatierekening (J2 – TJ1 – TJ2) 

Investeringsbudget (B3 – B4 – TB3 – TB4) Investeringsrekening (J3 – J4 – TJ3 – TJ4 

– TJ5) 

Liquiditeitenbudget (B5 – TB5) Liquiditeitenrekening (J5 –TJ6) 

 

Ook bij de voorstelling van de jaarrekening blijft de rode draad dat in de documenten de 

focus ligt op de hoofdlijnen. Informatie over individuele budgetrekeningen wordt niet 

gegeven. Ook niet in de schema’s van toelichting (aangeduid met de letter T). De Vlaamse 

wetgever bepaalt dit. Wel wordt in een aanvullend document toelichting gegeven bij de 

afwijking tussen de rekening- en budgetcijfers en de evolutie van de rekeningcijfers voor 

zowel de exploitatie- als de investeringsrekening.  

De doelstellingenrealisatie, als onderdeel van de beleidsnota, is ongetwijfeld een belangrijk 

document van de jaarrekening. In deze nota wordt aangetoond hoe het zit met de realisatie 

van de doelstellingen en de acties die opgenomen waren in de doelstellingennota van het 

budget 2018. 

De jaarrekening omvat ook een gedeelte dat geen directe link heeft met de budgettaire 

boekhouding. Deze documenten vindt u niet terug bij het meerjarenplan of bij het budget. 

Het betreft: 

• De balans (J6 – TJ7) 

• De staat van opbrengsten en kosten (J7) 
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De waardering van het vermogen is aan specifieke regels onderworpen. Bij een vorige 

jaarrekening werd al een uitvoerige toelichting bezorgd bij de waarderingsregels. Voor het 

boekjaar 2018 werden geen aanpassingen verricht.  

De balans 2018 geeft een overzicht van het vermogen van het gemeentebestuur per 31 

december 2018. Dit wordt gepresenteerd door middel van het schema J6.  

Bij de balans hoort schema TJ7, een wettelijk opgelegde toelichting waarin gefocust wordt 

op de belangrijke wijzigingen die zich in de loop van 2018 voordeden in de samenstelling 

van het vermogen. 

Een boekhoudkundig overzicht van de opbrengsten en de kosten vindt u terug in de Staat 

van opbrengsten en kosten (schema J7).  

Ook hierbij hoort een iets uitvoeriger toelichting.  

Net zoals vorige jaren willen we u, samen met onze medewerkers, een waar en getrouw 

beeld geven over de financiële verrichtingen tijdens het dienstjaar 2018 alsook van de 

financiële toestand per 31 december 2018 van het gemeentebestuur. 

 

Wevelgem, 29 mei 2019 

 

Jan Festjens 

financieel directeur 

 

Kurt Parmentier 

algemeen directeur 

 



BELEIDSNOTA



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling: 14-19-PB1: Wevelgem maakt verder werk van de Europese normering inzake
zuivering van het afvalwater
Het saneringspercentage wordt verhoogd tussen 2013 en 2019 met 4% (van 89% naar 93%).

De rioleringsgraad voor Wevelgem ligt intussen op 93,75%.
De zuiveringsgraad voor Wevelgem ligt intussen op 92,43%.

Actieplan: PB1-AP1: Het afkoppelingsbeleid wordt consequent uitgevoerd

Actie: PB1-ACT1: De gemeente ondersteunt de inwoners bij het afkoppelen

In de Cederstraat en de Markstraat werden afkoppelingswerken uitgevoerd, naar aanleiding van de rioleringswerken. De meeste
subsidies voor afkoppeling op privaat domein zijn goedgekeurd. Nog enkele dossiers moeten worden afgehandeld.

Ter voorbereiding van de rioleringswerken in Bergelen, Aardappelhoek en Hemelhofweg werd  een afkoppelingsdeskundige
aangesteld die in 2019 de inwoners zal begeleiden bij het afkoppelen.

Ook bij de revitaliseringswerken voor de industriezone Gullegem-Moorsele is er ondersteuning voorzien voor de bedrijven die nog
werken moeten uitvoeren voor het scheiden van afvalwater en regenwater (opgenomen in  PB10).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 12.611,49 20.000,00 20.000,00

De gemeente ondersteunt de inwoners bij het afkoppelen Uitgaven 12.611,49 20.000,00 20.000,00
Investeringen Uitgaven 10.800,00 35.467,00 0,00

De gemeente ondersteunt de inwoners bij het afkoppelen Uitgaven 10.800,00 35.467,00 0,00

Actieplan: PB1-AP2: Ter verhoging van het saneringspercentage worden rioleringswerken uitgevoerd

in de groene clusters van het zoneringsplan
Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de prioriteiten bepaald door de Vlaamse Milieumaatschappij en met
het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse regering.

Actie: PB1-ACT2: Uitvoeren van rioleringswerken

(exclusief onderhoudswerken)

De werken voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Cederstraat en de afkoppeling Perremeersbeek werden
gefinaliseerd in 2018. Ook in de nabijgelegen Marktstraat werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

De dossiers voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in Bergelen, Hemelhofweg en Aardappelhoek, alsook in de
Warandestraat werden verder opgevolgd in functie van de lopende subsidie-aanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

In 2018 zijn de dossiers voorbereid voor rioolrenovatiewerken in de Hugo Verriestlaan, de Albrecht Rodenbachlaan, de Vinkestraat,
de Oude Tramweg en de Secretaris Vanmarckelaan.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 794.043,19 1.095.903,17 662.000,00

Ontvangsten 204.662,49 271.747,48 240.000,00
Uitvoeren van rioleringswerken Uitgaven 794.043,19 1.095.903,17 662.000,00

Ontvangsten 204.662,49 271.747,48 240.000,00

Actieplan: PB1-AP3: Ter verhoging van het saneringspercentage bevordert de gemeente de individuele behandeling

van afvalwater door zijn burgers

Actie: PB1-ACT3: De gemeente ondersteunt de inwoners bij de installatie van een IBA

Er werd een nieuwe overheidsopdracht voor extensieve installaties uitgeschreven. Voor deze vorm van afvalwaterbehandeling zijn
er immers nog heel wat kandidaten. Er werd een nieuwe infovergadering georganiseerd. De plaatsing van diverse nieuwe locaties is
voorbereid.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 0,00 9.400,00 9.400,00

De gemeente ondersteunt de inwoners bij de installatie van
een IBA

Ontvangsten 0,00 9.400,00 9.400,00

Investeringen Uitgaven 0,00 144.937,87 0,00
De gemeente ondersteunt de inwoners bij de installatie van
een IBA

Uitgaven 0,00 144.937,87 0,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB2: Wevelgem tekent in op de burgemeestersconvenant en werkt aan een
beperking van
de eigen CO2-uitstoot met 15% tegen 2018

Er werd ingetekend op een project van de Antwerp Management School (AMS) om een duurzaamheidstool voor de organisatie te
ontwikkelen. Tijdens dit traject gebeurde een screening van het duurzaamheidsniveau van de gemeente Wevelgem. Daarnaast
werden workshops georganiseerd met een werkgroep van personeelsleden om te onderzoeken op welke Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen Wevelgem vooral zal inzetten. DIt is gebeurd ter voorbereiding van de opmaak van het nieuwe
meerjarenplan.

Actieplan: PB2-AP1: Sensibilisering en responsabilisering van gebruikers van gemeentelijke infrastructuur en personeel

dragen bij tot verminderde uitstoot

Actie: PB2-ACT1: Sensibilisering en responsabilisering van gebruikers van gemeentelijke infrastructuur en personeel

dragen bij tot verminderde uitstoot

Het gemeentebestuur betaalde de jaarlijkse energiesubsidie uit aan de verschillende voetbalverenigingen. Hier tegenover staat ook
een ontvangst voor de terugvordering van de energiekosten. Dit conform de modaliteiten die werden opgenomen in de
verschillende overeenkomsten die werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 december 2016.

De duurzaamheidsambtenaar zit regelmatig samen met personeelsleden van de cluster Vrije Tijd voor de opvolging van het
energiebeheer in de gemeentelijke gebouwen.
Het energieverbruik wordt regelmatig geëvalueerd, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 63.550,00 63.000,00 63.000,00

Ontvangsten 67.357,53 63.000,00 63.000,00
Sensibilisering en responsabilisering van gebruikers van
gemeentelijke infrastructuur en personeel

Uitgaven 63.550,00 63.000,00 63.000,00
Ontvangsten 67.357,53 63.000,00 63.000,00

Actieplan: PB2-AP2: Planmatige investeringen in energiebesparende maatregelen in de gebouwen

Actie: PB2-ACT2: Planmatige investeringen in energiebesparende maatregelen in de gebouwen en het rollend materieel.
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In 2018 zijn in heel wat gemeentelijke gebouwen opnieuw energiebesparende maatregelen genomen. Dit gaat van hele kleine
zaken die met eigen materiaal en medewerkers worden uitgevoerd tot een aantal grotere projecten. De opsomming hieronder
focust op de grotere projecten.

- Verdere inzet op relighting projecten in het Gemeenteloket en GBS Goudenregenstraat.
- Vernieuwen stookplaats in het brandweerarsenaal Wevelgem.
- In OC De Stekke: HVAC sturing en plaatsen snelheidsregeling luchtgroepen.
- Depot Moorsele: vernieuwen HVAC (gekoppeld aan vernieuwing gebouw, samenwerking met tewerkstellingsproject OCMW).
- Sporthal Gullegem: aanpassingswerken voor gebruik regenwater in sanitair.
- In het Sportcentrum Moorsele werd de dakbedekking van kleedkamers 3 en 4 vernieuwd.

Daarnaast was er ook de goedkeuring van het lichtplan voor de openbare verlichting, met als speerpunten leddificatie en dimmen
van de openbare verlichting. In 2018 werden een aantal proefprojecten uitgevoerd. De verdere uitvoering van het lichtplan (met
volledige ledificatie) is voorbereid.

Inzake rollend materieel werden 4 wagens op CNG aangekocht, naast 1 elektrische wagen. De levering van enkele auto's moet nog
gebeuren in 2019.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 40,11 14.339,14 2.000,00

Planmatige investeringen in energiebesparende maatregelen
in de gebouwen en het rollend materieel.

Uitgaven 40,11 14.339,14 2.000,00

Investeringen Uitgaven 331.075,81 479.366,38 500.500,00
Ontvangsten 11.853,92 28.000,00 24.000,00

Planmatige investeringen in energiebesparende maatregelen
in de gebouwen en het rollend materieel.

Uitgaven 331.075,81 479.366,38 500.500,00
Ontvangsten 11.853,92 28.000,00 24.000,00

Actieplan: PB2-AP3: De duurzaamheidsambtenaar krijgt een bredere taakinvulling,

waaronder de regierol inzake energie(besparing)

Actie: PB2-ACT3: De duurzaamheidsambtenaar krijgt een bredere taakinvulling,

waaronder de regierol inzake energie(besparing)

De duurzaamheidsambtenaar werkt mee aan de energiebesparingen in de eigen infrastructuur, in het bijzonder wat de
sensibilisatie van personeel en gebruikers betreft.
Ook bij het sensibiliseren van de inwoners wordt de duurzaamheidsambtenaar ingezet voor heel wat acties (zie hierna, onder
ACT5).

De duurzaamheidsambtenaar is ook betrokken bij de uitvoering van het fietsplan. Specifiek gebeurt de sensibilisatie rond mobiliteit
naar de doelgroep scholen door de duurzaamheidsambtenaar.

Actieplan: PB2-AP4: De burger wordt aangemoedigd om tot een lagere energie-uitstoot te komen

Actie: PB2-ACT5: De gemeente sensibiliseert de inwoners via allerlei acties

Een aantal acties in 2018:
- voorbereiding van het uitbreiden van het autodelen en de keuze voor elektrisch rijden, met o.a. de installatie van een carport met
zonne-energie en snellaadpaal voor de nieuw aangekochte elektrische dienstwagen (het betreft een gesubsidieerd project via een
provinciale call klimaatprojecten - de werken worden afgerond in 2019),
- beslissing om eigen gedeelde dienstwagens in te schakelen in het Cambio-systeem en een bijkomende elektrische Cambio-wagen
in te zetten,
- organisatie/ ondersteuning van 2 'Repair Cafés',
- de selectie en lancering van de 'Duurzame Helden', gekaderd in een campagne van VVSG om duurzaamheid in de kijker te zetten
(met vervolgtraject in 2019),
- invullen van de loketfunctie voor groepsaankoop van groene elektriciteit en gas (vanuit het provinciebestuur)
- deelname aan de groepsaankoop voor zonnepanelen van AG EOS
- organisatie van diverse infomomenten rond dakisolatie (op basis van thermografische luchtfoto)
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 4.374,75 12.600,00 12.600,00

Ontvangsten 2.069,43 1.000,00 1.000,00
De gemeente sensibiliseert de inwoners via allerlei acties Uitgaven 4.374,75 12.600,00 12.600,00

Ontvangsten 2.069,43 1.000,00 1.000,00
Investeringen Uitgaven 0,00 58.000,00 85.000,00

Ontvangsten 0,00 64.000,00 64.000,00
De gemeente sensibiliseert de inwoners via allerlei acties Uitgaven 0,00 58.000,00 85.000,00

Ontvangsten 0,00 64.000,00 64.000,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB3: Wevelgem stimuleert het bestaan van een gevarieerde soortenrijkdom
aan planten en dieren
Dit zowel bij eigen projecten als bij verschillende doelgroepen. Zo kan het draagvlak hiervoor vergroten.

Actieplan: PB3-AP1: Er wordt actief gezocht naar nieuwe opportuniteiten omtrent het bestrijden van onkruid

Actie: PB3-ACT2: Er wordt actief gezocht naar nieuwe opportuniteiten omtrent het bestrijden van onkruid

Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor 3 toestellen voor heetwateronkruidbestrijding, 1 toestel per deelgemeente. In
het zomerseizoen 2019 zullen deze voor het eerst kunnen ingezet worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 4.582,88 3.500,00 2.000,00

Er wordt actief gezocht naar nieuwe opportuniteiten omtrent
het bestrijden van onkruid

Uitgaven 4.582,88 3.500,00 2.000,00

Actieplan: PB3-AP2: Door ecologisch beheer van (bepaalde) zones bouwen we verder aan de biodiversiteit

Het aandeel van ecologisch beheerde groenzones neemt toe

Actie: PB3-ACT3: Door ecologisch beheer van (bepaalde) zones bouwen we verder aan de biodiversiteit

- Inzaaien van bloemenweiden begraafplaats Moorselestraat.
- Bij de herinrichting van de gemeentelijke hovingen werd veel aandacht besteed aan het verhogen van de ecologische waarde.
- De projecten van Samentuinen worden gericht ondersteund.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 3.748,67 4.500,00 3.000,00

Door ecologisch beheer van (bepaalde) zones bouwen we
verder aan de biodiversiteit

Uitgaven 3.748,67 4.500,00 3.000,00

Actieplan: PB3-AP3: Via sensibilisatie en concrete initiatieven wordt ook de burger betrokken bij biodiversiteit

Actie: PB3-ACT1: Via sensibilisatie en concrete initiatieven wordt ook de burger betrokken bij biodiversiteit

Volgende initiatieven werden genomen in 2018:
- aanplant van het geboortebos,
- ondersteuning verplaatsing unieke boom 'Mahieupeer' van privaat terrein naar boomgaard provinciedomein Bergelen,
- premie kleine landschapelementen (er werden 21 toelagen uitbetaald of 3 207 euro),
- diverse activiteiten voor 'week van de bij', naar scholen en breed publiek (met ook een stand op de  bloemenmarkt),
- tentoonstelling met natuurfoto's (insecten) in Bib in het Park,
- organisatie avond rond inventarisatie van diverse soorten op het provinciedomein Bergelen in samenwerking met Natuur.koepel
(+ tentoonstelling begin 2019).
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 7.409,78 7.830,00 8.000,00

Via sensibilisatie en concrete initiatieven wordt ook de
burger betrokken bij biodiversiteit

Uitgaven 7.409,78 7.830,00 8.000,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB4: Verhogen van het aantal verplaatsingen volgens het STOP-principe
(Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privé-vervoer)

Actieplan: PB4-AP1: Verplaatsingen door voetgangers en fietsers worden aangemoedigd

Actie: PB4-ACT9: Investeren in veilige fiets- en wandelmogelijkheden

In 2018 is opnieuw sterk ingezet op de aanleg en heraanleg van voetpaden, dit voor een totaal bedrag van 236 402 euro. Er werd
gefocust op de heraanleg van voetpaden, in synergie met het ondergronds brengen van nutsleidingen (zie centrum van Moorsele).
Ook de vernieuwing van de voetpaden tussen de Roeselarestraat en Wijnbergstraat was een groot project.
Er werd beslist om de voetpaden in de Sallinusstraat te verbreden. Waar mogelijk wordt meer ruimte gecreëerd voor de
voetganger.

Er werd openbare verlichting geplaatst op het jaagpad, tussen de Lauwestraat en Bissegem.

Diverse brugdekken op wandelpaden/ groenzones werden hersteld.

Een dossier is opgestart en toegewezen voor twee trage verbindingen in Gullegem (Daalstraat - Kloefvoetweg en Bissegemstraat -
Europalaan). De uitvoering is gepland in 2019.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 23.352,14 43.500,00 33.500,00

Investeren in veilige fiets- en wandelmogelijkheden Uitgaven 23.352,14 43.500,00 33.500,00
Investeringen Uitgaven 337.180,96 814.823,70 539.250,00

Investeren in veilige fiets- en wandelmogelijkheden Uitgaven 337.180,96 814.823,70 539.250,00

Actie: PB4-ACT10: Fietsnetwerken uitbouwen tot in het buitengebied

Het Fietsfondsdossier voor de Bissegemstraat werd goedgekeurd. De werken starten in 2019.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 75.000,00

Fietsnetwerken uitbouwen tot in het buitengebied Uitgaven 0,00 0,00 75.000,00

Actie: PB4-ACT11: Maatregelen in uitvoering van het fietsplan (overige)

Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan verdere participatie voor de uitvoering van bepaalde maatregelen

Er werden nieuwe fietsstraten gecreëerd in de Overheulestraat en de Marktstraat.

In de Warandestraat werden extra paaltjes bijgeplaatst in functie van de veiligheid van de fietser, dit in afwachting van de
herinrichting.

Er werd een afgesloten fietskluis aangekocht voor het personeel van CC Guldenberg (overheidsopdracht in 2017, plaatsing in 2018).
Gelijktijdig werden ook fietskluizen aangeboden aan de inwoners en bedrijven in de gemeente via een groepsaankoop. Er werden
zo 2 fietskluizen aangekocht, waarvan 1 geplaatst werd op het openbaar domein.
Voor de testkaravaan is bijkomend materiaal aangekocht in functie van de vraag (elektrische vouwfiets/bakfiets).

De fietskluis in het station werd verder ter beschikking gesteld van pendelaars. Een oplossing wordt gezocht, gelet op de verkoop
van het pand. Fietsporsches zijn besteld, waardoor nog een 3-tal parkeerplaatsen omgezet worden in fietsenstallingen.

Er wordt verder ingezet op verkeerseducatie, samen met de scholen. Er werden fietshelmen aangekocht voor de leerlingen. De
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voorraad fluohesjes en boekentashesjes wordt regelmatig aangevuld.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 16.877,74 26.700,00 26.700,00

Ontvangsten 1.280,00 600,00 600,00
Maatregelen in uitvoering van het fietsplan (overige) Uitgaven 16.877,74 26.700,00 26.700,00

Ontvangsten 1.280,00 600,00 600,00
Investeringen Uitgaven 9.492,30 21.492,30 5.700,00

Maatregelen in uitvoering van het fietsplan (overige) Uitgaven 9.492,30 21.492,30 5.700,00

Actieplan: PB4-AP2: Samen met de aanbieders van openbaar vervoer wordt werk gemaakt van een optimalisering

van het aanbod

Actie: PB4-ACT5: Een openbaarvervoerknooppunt uitbouwen in centrum van elke deelgemeente

Jaarlijks zijn er overlegmomenten met De Lijn.
Bij De Lijn werd opnieuw aangedrongen op een rechtstreekse verbinding tussen Wevelgem en Gullegem, alsook op een bediening
van de industriezone Gullegem-Moorsele.
Binnen de nieuwe vervoersregio zal dit punt ook meegenomen worden.

Actie: PB4-ACT6: Verbeteren van het comfort van de gebruikers van het openbaar vervoer aan en op weg naar de haltes

De plannen voor de herinrichting van de Bissegemstraat, deel tussen de Hugo Verriestlaan en grens Bissegem, zijn goedgekeurd.  Bij
deze heraaleg zijn verhoogde busperrons voorzien.

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

Verbeteren van het comfort van de gebruikers van het
openbaar vervoer aan en op weg naar de haltes

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Actieplan: PB4-AP3: Wie voor het privé-vervoer dient te kiezen, moet zijn wagen op een passende wijze kunnen parkeren

Actie: PB4-ACT7: Opmaak en uitvoering van een parkeerplan

Er is een aanvullend reglement opgemaakt om een stopplaats voor schoolbussen te creëren in de Overheulestraat.

Er zijn parkeertellingen gebeurd over het volledige centrum van Wevelgem.

De beslissing tot het bouwen van een carport met zonnepannelen (twee plaatsen) werd genomen.

De aanleg van de vrachtwagenparking te Gullegem werd gestart.

Parkeerplaatsen voor personen met handicap in: Minister De Taeyelaan 2, Ceasar Gezellestraat 17 en Roodbaardstraat 19.

In 2017 werd gestart met het invoeren van een blauwe zone reglementering voor 30 minuten nabij handelszaken, de zogenaamde
stop & shop plaatsen.
In 2018 zijn er nog een aantal bijkomende stop & shop plaatsen gecreëerd, onder andere in de Kortrijkstraat, Roeselarestraat,
Dorpsplein, Bankstraat, Koningin Fabiolastraat en Warandestraat.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 31,54 4.000,00 14.000,00

Opmaak en uitvoering van een parkeerplan Uitgaven 31,54 4.000,00 14.000,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB5: Wevelgem 'goes for zero', conform het charter dat stelt dat elk
verkeersslachtoffer één te veel is

Actieplan: PB5-AP1: De verkeersleefbaarheid wordt in kaart gebracht

Actie: PB5-ACT1: De verkeersleefbaarheid wordt in kaart gebracht
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In het kader van de opmaak van een mobiliteitsplan werden door de intercommunale Leiedal een verkenningsnota en
onderzoeksnota afgeleverd. Bijkomend onderzoek lijkt wenselijk rond een aantal specifieke verkeerssituaties.
Met het bureau Createlli werd een communicatie- en participatietraject doorlopen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 582,78 40.000,00 40.000,00

De verkeersleefbaarheid wordt in kaart gebracht Uitgaven 582,78 40.000,00 40.000,00
Investeringen Uitgaven 20.146,50 175.569,02 185.000,00

De verkeersleefbaarheid wordt in kaart gebracht Uitgaven 20.146,50 175.569,02 185.000,00

Actieplan: PB5-AP2: Uitvoering van infrastructurele maatregelen om ongevallen te verminderen

Actie: PB5-ACT2: Uitvoering van infrastructurele maatregelen om ongevallen te verminderen

Op de hoek van de Menenstraat en de Moorselestraat werd een pand afgebroken, in functie van de zichtbaarheid. Er is zo ook
ruimte ontstaan voor een veiliger verkeersafwikkeling, te bekijken samen met het agentschap Wegen en Verkeer.

De herinrichting van het kruispunt Bankstraat, Poststraat, Peperstraat en Dorpsplein werd uitgevoerd.

Bijkomende zebrapadverlichting met detectie is aangelegd in de Lauwestraat en de Lode De Boningestraat.
In de Parkstraat werden verkeersremmende maatregelen uitgevoerd.
Bijkomende dynamische borden/ snelheidsinformatieborden zijn aangekocht.

Kleinere ingrepen met betrekking tot de verkeersveiligheid:
- een overrijdbare middenberm in de Wittemolenstraat,
- een wegversmalling en rijbaankussen in de Meerlaanstraat (ter hoogte van nr. 51),
- 2 verkeersgeleiders en een vluchtheuvel in de Reutelstraat (kruispunt met Goedendagstraat),
- zebrapad en rijbaankussens in de Heulestraat,
- testmaatregelen in de Vinke- en Veldstraat.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 8.275,65 20.000,00 20.000,00

Uitvoering van infrastructurele maatregelen om ongevallen
te verminderen

Uitgaven 8.275,65 20.000,00 20.000,00

Investeringen Uitgaven 308.157,93 390.067,08 74.000,00
Ontvangsten 0,00 2.700,00 0,00

Uitvoering van infrastructurele maatregelen om ongevallen
te verminderen

Uitgaven 308.157,93 390.067,08 74.000,00
Ontvangsten 0,00 2.700,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB6: Wevelgem behoudt de open ruimte ten behoeve van de natuur, recreatie
en landbouw

Actieplan: PB6-AP1: Op basis van overleg wordt werk gemaakt van samenwerking met de landbouw

Actie: PB6-ACT1: Op basis van overleg wordt werk gemaakt van samenwerking met de landbouw

Actieplan: PB6-AP2: Behouden van de open ruimte aan de hand van beleidsvisies

De beleidsvisie over de Leievallei, de Groene Slinger Wevelgem, de omgeving van het Vijverhof, de Groene Slinger
Moorsele, de Heerlijke Heulebeek, het provinciaal domein Bergelen en de Bankbeekvallei vormen de basis en zorgen
voor een verbinding van de bestaande open ruimte. Er wordt geparticipeerd aan strategische projecten die kaderen in
een ruimer geheel (regionaal, Europees) in functie van het benutten van opportuniteiten inzake subsidiëring

Actie: PB6-ACT3: Voorzien van verbindingen tussen de open ruimtes

Zo wordt er onder andere verder vorm gegeven aan de groene slingers

Rond diverse verwervingen zijn de onderhandelingen lopende (voorlopig zonder resultaat):
- doorsteek Heerweg - Secretaris Van Marckelaan (niet langer gekoppeld aan het RUP),
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- doorsteek Ballokstraat - Ledegemstraat (nieuwe eigenaar),
- doorsteek Artoisstraat - Kloosterstraat.

Rond dossiers inzake onroerend goed wordt bijkomende ruimte gecreëerd, door ondersteuning via de intercommunale Leiedal.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 20.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Voorzien van verbindingen tussen de open ruimtes Uitgaven 0,00 0,00 20.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actieplan: PB6-AP4: Wevelgem wil de Vlaamse normen behalen inzake voldoende kwalitatief groen in de omgeving

van elke inwoner.
meer bepaald met buurtgroen (>1 ha) binnen een straal van 400m en wijkgroen (>5 ha) binnen een straal van 800m,
zowel bij nieuwe ontwikkelingen als in bestaande wijken. Bij nieuwe projecten bedraagt de groennorm 45 m² groen per
woning

Actie: PB6-ACT5: Aankoop - (her)aanleg groenzones

Bijkomend groen werd gecreëerd op de subcentra van de Wijnberg en de Posthoorn:
- Het Maurits Lauwersplein werd volledig heraangelegd, met meer groen.
- De sloop van de pastorie van Sint-Theresia wordt gevolgd door de aanleg van een groenzone, uitgetekend op basis van een
participatief traject.

Het braakliggend terrein in de Spoorwegstraat werd netjes ingezaaid.

De omgeving van KSA Gullegem werd aangelegd.

In Ter Gracht werd het petanqueveld heraangelegd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 4.838,20 5.700,00 4.750,00

Aankoop - (her)aanleg groenzones Uitgaven 4.838,20 5.700,00 4.750,00
Investeringen Uitgaven 200.635,50 603.257,06 241.800,00

Ontvangsten 0,00 2.118,75 0,00
Aankoop - (her)aanleg groenzones Uitgaven 200.635,50 603.257,06 241.800,00

Ontvangsten 0,00 2.118,75 0,00

Actieplan: PB6-AP5: De groenzones/publieke ruimtes worden gecategoriseerd om de juiste acties in bepaalde zones/gebieden

eraan te kunnen koppelen

Actie: PB6-ACT6: De groenzones/publieke ruimtes worden gecategoriseerd om de juiste acties in bepaalde zones/gebieden

eraan te kunnen koppelen

Samen met de jeugddienst werkt de dienst milieu aan het uitvoeren van de speelweefselvisie. (Zie ook PB19-ACT2)

Actieplan: PB6-AP6: Het beheersplan voor de gemeentelijke hovingen wordt uitgevoerd

Actie: PB6-ACT7: In de gemeentelijke hovingen worden werken uitgevoerd aan berceau

De uitgaven en ontvangsten betreffende de berceau werden meegenomen in de ruimere actie van de gemeentelijke hovingen (PB6-
ACT11).

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

Ontvangsten 0,00 25.960,00 0,00
In de gemeentelijke hovingen worden werken uitgevoerd aan
berceau

Uitgaven 0,00 0,00 0,00
Ontvangsten 0,00 25.960,00 0,00
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Actie: PB6-ACT8: In de gemeentelijke hovingen wordt de omgeving rond de bib heraangelegd

De vermelde uitgaven omvatten hier onderhoudsstaten in opvolging van de omgevingsaanleg.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 1.335,19 1.335,19 0,00

In de gemeentelijke hovingen wordt de omgeving rond de bib
heraangelegd

Uitgaven 1.335,19 1.335,19 0,00

Actie: PB6-ACT11: Het beheersplan voor de gemeentelijke hovingen wordt uitgevoerd

Hierin zijn werken voorzien aan de speelzone, de evenementenweide en het plein achter het gemeentehuis

Er werd voor volledige uitvoering gekozen van het beheersplan in de periode van het meerjarenplan.
In 2018 werden nog volgende dossiers uitgevoerd/ afgerond:
- leveren en plaatsen openbare verlichting in de gemeentelijke hovingen
- aanleg omgeving gemeentehuis Wevelgem
- aanleg evenementenweide
- aanleg speelzone
- verlichting in de berceau
- plaatsen van festiviteitenkast.

Het vernieuwde 'park' werd feestelijk geopend. De evenementenweide werd in de zomer al heel intensief benut
(Wereldkampioenschappen voetbal op groot scherm), zodat herstel vereist was.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 651,14 900,00 0,00

Het beheersplan voor de gemeentelijke hovingen wordt
uitgevoerd

Uitgaven 651,14 900,00 0,00

Investeringen Uitgaven 313.596,35 426.937,97 325.000,00
Ontvangsten 0,00 50.000,00 0,00

Het beheersplan voor de gemeentelijke hovingen wordt
uitgevoerd

Uitgaven 313.596,35 426.937,97 325.000,00
Ontvangsten 0,00 50.000,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB7: Wevelgem verbetert de woonkwaliteit van zowel privé- als
huurwoningen

Actieplan: PB7-AP1: Het ontwikkelen van een aanvullend premiebeleid

Actie: PB7-ACT2: Inwoners ondersteunen bij het verbeteren van de woonkwaliteit

De gemeente startte de samenwerking met de renovatiecoach bij Leiedal vanaf november 2018. De renovatiecoach helpt mensen
bij de grondige renovatie van hun woning, geeft advies, spreekt aannemers aan, ... . Het inzetten van deze coach helpt om het
woonpatrimonium binnen de gemeente op te waarderen en energiezuiniger te maken. Dit geeft de bewoners meer financiële
ademruimte en draagt bij tot een verlaging van de CO2-uitstoot. De gemeente voorziet voor 'doelgroepen' in een tussenkomst van
maximaal 10 uur (500 euro). In 2018 genoten 6 personen van deze ondersteuning.

Op 21 april organiseerde de dienst Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Wonen opnieuw een woonmarkt. Deze wil alle
geïnteresseerden een duidelijke kijk geven op het woonaanbod in Wevelgem. Op de gemeentelijke infostand gaven medewerkers
doorlopend basisinfo over de stedenbouwkundige voorschriften, huisvestingspremies, woningkwaliteit, …  De sociale
huisvestingsmaatschappij beantwoordde vragen rond sociale woningen en serviceflats. Ook de energiesnoeiers en de
renovatiecaoch van Leiedal stonden klaar om op vragen te antwoorden.
Tijdens de woonmarkt lichtte de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck zijn visie op de toekomst van het ruimtegebruik in
Vlaanderen toe. Meer dan 50 personen woonden deze sessie in de Bib in het Park bij.

De gemeente heeft een eigen verbeterings- en aanpassingspremie. De premie ondersteunt in de eerste plaats eigenaars met een
lager inkomen bij de verbouwing van hun woning. De gemeente betaalt hier 2 000 euro per dossier voor. Daarnaast voorziet de
gemeente ook een ondersteuning van 5 000 euro voor de aanpassing van de woning voor een hulpbehoevende bejaarde. Deze
premies vormen een aanvulling op de bestaande Vlaamse premies en zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit en het comfort
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van de woning. In 2018 werden 15 verbeteringspremies uitbetaald.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 31.575,14 53.400,00 50.000,00

Inwoners ondersteunen bij het verbeteren van de
woonkwaliteit

Uitgaven 31.575,14 53.400,00 50.000,00

Actieplan: PB7-AP2: Ondersteunen van de werking van het sociaal verhuurkantoor, de sociale huisvestingsmaatschappijen en

het OCMW inzake woonbeleid

Actie: PB7-ACT3: Ondersteunen van de werking van het sociaal verhuurkantoor, de sociale huisvestingsmaatschappijen en

het OCMW inzake woonbeleid

De gemeente wil een voldoende kwalitatief aanbod aan sociale woningen.
Ze overlegt met de huisvestingsmaatschappij De Vlashaard over de planning en fasering van bijkomende projecten in Wevelgem. De
SHM wil groeien tot een patrimonium van 1 000 sociale huurwonningen.

Gemeente, OCMW (Sociaal Huis) en SVK De Poort evalueren elk jaar de samenwerkingsovereenkomst met De Poort. Het aantal
woningen blijft op 51. De doelstelling ligt op een netto groei van 1 woning per jaar. De woningkwaliteit wordt geëvalueerd.

De gemeentelijke panden, Kweekstraat 90 en Plaatsweg 40, zullen, na overleg met SVK, verkocht worden.
De integratie met het OCMW draagt bij tot een vlotte communicatie en opvolging binnen het beleidsdomein.

De gemeente ondersteunt bijkomend de werking van SVK De Poort met een huursubsidie. In 2018 was dit voor 2 088 euro. Het
betreft een tegemoetkoming in de huurprijs voor 9 jaar.

De woonclub bleef ook actief in 2018. 91 unieke dossiers werden in 2018 opgestart, goed voor de begeleiding van 151 personen.
Voor 44% van de bezoekers vond de woonclub in 2018 binnen hetzelfde jaar een woning.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.088,36 5.000,00 5.000,00

Ondersteunen van de werking van het sociaal
verhuurkantoor, de sociale huisvestingsmaatschappijen en

Uitgaven 2.088,36 5.000,00 5.000,00

Actieplan: PB7-AP3: Opvolgen van bewoonbaarheid van woningen, onbebouwde percelen en leegstand met het oog op

het nemen van passende maatregelen

Actie: PB7-ACT4: Opvolgen van bewoonbaarheid van woningen, onbebouwde percelen en leegstand met het oog op

het nemen van passende maatregelen

De belastingreglementen voor onbebouwde percelen en leegstand worden toegepast.
Daarnaast blijft de gemeente inzetten op de bewoonbaarheid en woonkwaliteit van woningen. De cel Wonen voerde 37
woningonderzoeken uit en maakte 21 conformiteitsattesten op. In 2017 waren er dat nog respectievelijk 31 en 9.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten 231.749,41 145.000,00 145.000,00

Opvolgen van bewoonbaarheid van woningen, onbebouwde
percelen en leegstand met het oog op

Ontvangsten 231.749,41 145.000,00 145.000,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB8: Wevelgem voert de woonprogrammatie uit zoals opgenomen in het
woonplan
Conform de woonprogrammatie wordt gestreefd naar 541 bijkomende woningen tot 2024. Op het vlak van sociale woningbouw
betreft dit 281 huurwoningen, 56 koopwoningen en 2 kavels.

Actieplan: PB8-AP1: De nodige acties worden ondernomen om prioritair werk te maken van vernieuwing en verdichting
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in de centra

Actie: PB8-ACT1: De nodige acties worden ondernomen om prioritair werk te maken van vernieuwing en verdichting

in de centra

Er wordt jaarlijks een budget voorzien voor de aankoop van woningen in het kader van bepaalde opportuniteiten. In 2018 bereidde
Leiedal de aankoop van een aantal woningen voor in het centrum van Wevelgem.

De gemeente werkt aan een aantal 'gebiedsdekkende RUP's'. Deze willen de bestaande BPA's opheffen en eenduidige voorschriften
formuleren voor de bebouwde kernen.
Het RUP Moorsele Kern werd afgerond en werd van kracht vanaf september 2018.
De gemeente startte het RUP Gullegem Kern en het RUP Wevelgem Kern op in 2018. Ze organiseerde een publieke inspraak over de
startnota's van beide RUP's. Op basis van de opmerkingen wordt verder gewerkt aan de scopingsnota's voor deze RUP's.

Het RUP Leievallei Wevelgem werd stopgezet. De contouren van dit RUP werden opgenomen in de startnota voor het RUP
Wevelgem Kern.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 670,19 2.300,00 2.050,00

De nodige acties worden ondernomen om prioritair werk te
maken van vernieuwing en verdichting

Uitgaven 670,19 2.300,00 2.050,00

Investeringen Uitgaven 57.542,63 238.068,99 122.000,00
Ontvangsten 305.885,00 1.936.400,00 1.785.000,00

De nodige acties worden ondernomen om prioritair werk te
maken van vernieuwing en verdichting

Uitgaven 57.542,63 238.068,99 122.000,00
Ontvangsten 305.885,00 1.936.400,00 1.785.000,00

Actieplan: PB8-AP2: De nodige acties worden ondernomen om bijkomend woongebied in de Kleine Molen en de Ijzerpoort

te creëren. Dit in opdracht van de Vlaamse overheid.

Actie: PB8-ACT2: Verdere realisatie van ontwikkeling Kleine Molen - gronden

Op gemeentelijke grond in het gebied stond nog een bouwvallige woning, die gesloopt werd.

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

Verdere realisatie van ontwikkeling Kleine Molen - gronden Uitgaven 0,00 30.000,00 0,00
Investeringen Uitgaven 8.228,00 8.228,00 30.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00
Verdere realisatie van ontwikkeling Kleine Molen - gronden Uitgaven 8.228,00 8.228,00 30.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actie: PB8-ACT3: Verdere realisatie van ontwikkeling Kleine Molen - infrastructuur

KLEINE MOLEN
De ontwikkeling van het gebied is niet prioritair, gelet op de woonprogrammatie. Deze voorziet een voldoene aantal bijkomende
woningen buiten de ontwikkeling van Kleine Molen om.

IJZERPOORT
De ontwikkelaar ontving in 2018 definitief een vergunning. De uitvoering van de werken werd in 2018 verder voorbereid. Ook de
gemeente heeft een aandeel in de werken voor de rotonde die voorzien wordt op de Fabiolalaan.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 300.000,00

Verdere realisatie van ontwikkeling Kleine Molen -
infrastructuur

Uitgaven 0,00 0,00 300.000,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB9: Wevelgem verhoogt de aantrekkelijkheid van zijn centra

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018 2018

Gemeente Wevelgem 29/05/2019 10:41 11 / 32



Actieplan: PB9-AP1: Specifieke acties worden uitgevoerd voor het centrum van Wevelgem

Dit gebeurt op basis van een denkoefening, voortvloeiend in een studie, met specifieke aandacht voor de mobiliteit
(doorstroming), de handelskern en een aantal openbare sites: zwembad, ruimte naast de Porseleinhallen en Ter Mote
waarbij omtrent lokalisatie van diverse dienstverlening nagedacht wordt zonder wezenlijke uitbreiding van het
patrimonium

Actie: PB9-ACT1: Investeringen in het centrum van Wevelgem

De herinrichting van de omgeving van de Sint-Hilariuskerk werd afgewerkt (Grottenplein).

Voor het centrum van Wevelgem werd een masterplan opgemaakt door de intercommunale Leiedal, onder begeleiding van
stedenbouwkundige Els Nulens. Rond dit masterplan werd inspraak georganiseerd. Een tentoonstelling werd opgezet in de Bib in
het Park.

De werken voor de bouw van een muziekschool met kleedkamers, in samenwerking met het Sint-Pauluscollege, werden opgestart.
Ook de plannen voor een bijkomend gebouw naast de Porseleinhallen, aan de andere zijde van het Cultuurpad, zijn af. Ook dit
wordt een realisatie samen met het Sint-Pauluscollege (dat het gebouw zal gebruiken als refter).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 16.514,14 16.970,00 10.500,00

Investeringen in het centrum van Wevelgem Uitgaven 16.514,14 16.970,00 10.500,00
Investeringen Uitgaven 379.633,60 446.325,00 893.500,00

Ontvangsten 5.807,84 0,00 0,00
Investeringen in het centrum van Wevelgem Uitgaven 379.633,60 446.325,00 893.500,00

Ontvangsten 5.807,84 0,00 0,00

Actieplan: PB9-AP2: Verbetering van het centrum van Moorsele

Actie: PB9-ACT2: Investeringen in het centrum van Moorsele

De herinrichting van het centrum Moorsele kende met het nieuwe Sint-Maartensplein een orgelpunt. Er werd geïnvesteerd in
passende openbare verlichting, ook in functie van de historische gebouwen.

Gelet op de evenementen die op dit plein georganiseerd worden, is er een festiviteitenkast geplaatst, voor het aanleveren van de
nodige elektriciteit.

Op het plein werd ook een speelfontein voorzien als speels element voor de kinderen.

In alle centra worden stapsgewijs elektriciteitskasten in een kleurtje gestoken, zodat ze mooier deel uitmaken van hun omgeving.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 10.001,18 13.000,00 0,00

Investeringen in het centrum van Moorsele Uitgaven 10.001,18 13.000,00 0,00
Investeringen Uitgaven 934.686,26 975.879,69 766.750,00

Investeringen in het centrum van Moorsele Uitgaven 934.686,26 975.879,69 766.750,00

Actieplan: PB9-AP3: Verbetering van het centrum van Gullegem

Actie: PB9-ACT3: Verbetering van het centrum van Gullegem

Voor de Oude Pastorie in Gullegem is een ontwerper aangeduid voor de aanleg van een bruggetje vanuit de Bissegemstraat. Voor
deze opdracht werd, met het oog op het bekomen van een subsidie, tevens een beheersplan opgemaakt (en goedgekeurd door de
Vlaamse overheid).

De omgeving van de Chirolokalen werd aangepakt.

Er werd een nieuwe festiviteitenkast geplaatst.

Op basis van een eerste workshop met de intercommunale Leiedal werden verder plannen uitgetekend voor een nieuw OC in
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Gullegem, waarbij specifieke aandacht moet gaan naar de inplanting binnen het centrum.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 21,00 3.892,00 3.892,00

Verbetering van het centrum van Gullegem Uitgaven 21,00 3.892,00 3.892,00
Investeringen Uitgaven 10.900,42 53.836,47 181.000,00

Ontvangsten 6.396,00 15.000,00 40.000,00
Verbetering van het centrum van Gullegem Uitgaven 10.900,42 53.836,47 181.000,00

Ontvangsten 6.396,00 15.000,00 40.000,00

Actieplan: PB9-AP4: De inwoners worden gestimuleerd om te winkelen in de kleinhandelszaken in eigen buurt of

in het eigen centrum

Actie: PB9-ACT4: Ontwikkelen van een 'Wevelgem winkelt'-bon

Rekening houdend met de bepalingen in het bestek was er in 2018 voor het eerst een kost verschuldigd voor de licentie en het
onderhoud van het systeem van de Wevelgemse Kadobon. Deze kost komt jaarlijks terug, minstens gedurende een looptijd van 3
jaar.
Daarnaast werden er bijkomende blanco Wevelgemse Kadobonnen besteld zodat er steeds voldoende voorraad is.
In november 2018 werd de Kadobonautomaat naast het Gemeenteloket in Wevelgem beschadigd na vandalisme. Het scherm
diende vervangen te worden.

Er werden bijkomende automaten besteld voor Gullegem en Moorsele (uitgave opgenomen in PB27).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 12.761,02 13.400,00 7.700,00

Ontwikkelen van een 'Wevelgem winkelt'-bon Uitgaven 12.761,02 13.400,00 7.700,00

Actie: PB9-ACT5: Er worden kernversterkende maatregelen genomen

In het kader van kernversterkende maatregelen werden er twee nieuwe premies voor handelszaken goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 13 april 2018. Handelaars die werken uitvoeren aan een handelspand gelegen in het kernwinkelgebied
kunnen een bouw- en renovatiepremie van 30% en max. 6 000 euro aanvragen. Wie specifieke maatregelen neemt om de
toegankelijkheid van het handelspand te verbeteren, ongeacht de ligging, kan een toegankelijkheidspremie aanvragen van 50% van
de kosten met een max. van 2 000 euro. Wie extra inspanningen levert kan hier nog 10% bovenop krijgen.

Naar analogie met de voorgaande jaren werd Steps Shopping Day georganiseerd op 1 mei. Hierbij werd er een advertentie voor de
Wevelgemse Kadobon geplaatst in De Zondag en gaven tal van ondernemingen extra kortingen tijdens deze dag.

In juni werd er drie weken op rij een infosessie georganiseerd voor 13 handelaars die meer wilden bijleren over sociale media. Deze
infosessies konden gratis worden aangeboden dankzij een gesubsidieerde samenwerking met SBM.

Ook het ondernemersfeest werd opnieuw georganiseerd. In totaal kwamen 671 ondernemers naar het netwerkevent.

In 2018 werd Wevelgem uitgeroepen tot Hotstop tijdens de jaarlijkse Open Bedrijvendag. Er waren in totaal 7 deelnemende
ondernemingen, waaronder eigen diensten, zoals de Bib in het Park, WZC Het Gulle Heem en WZC Elckerlyc.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 34.091,50 52.300,00 47.300,00

Ontvangsten -390,75 0,00 0,00
Er worden kernversterkende maatregelen genomen Uitgaven 34.091,50 52.300,00 47.300,00

Ontvangsten -390,75 0,00 0,00
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 230.000,00

Er worden kernversterkende maatregelen genomen Uitgaven 0,00 0,00 230.000,00

Actieplan: PB9-AP5: Bij de bestrijding van zwerfvuil gaat bijzondere aandacht naar de centra

Actie: PB9-ACT6: Bij de bestrijding van zwerfvuil gaat bijzondere aandacht naar de centra
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Inspanning worden verder geleverd.
Er werden in 2018 een 15-tal nieuwe Mooimakers (vrijwilligers) actief.

Actieplan: PB9-AP6: Specifieke acties worden uitgewerkt in de drie centra om de aantrekkelijkheid te verhogen

Actie: PB9-ACT7: Er wordt een project uitgewerkt rond bebloeming in de centra

Deze actie werd ook in 2018 voortgezet.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 17.764,36 19.500,00 11.000,00

Er wordt een project uitgewerkt rond bebloeming in de
centra

Uitgaven 17.764,36 19.500,00 11.000,00

Actie: PB9-ACT8: Verfraaiing van de centra

Naar aanleiding van de opening van het nieuw aangelegde plein in Moorsele werd een groot volksfeest op het plein georganiseerd.
Er waren diverse optredens en ook de lokale verenigingen werden sterk betrokken (bvb. stoet). Daarnaast was er ook een
informatieve tentoonstelling over de heraanleg van het plein. Er was een grote opkomst - een duidelijke gemeenschapsvormende
factor - waarbij de herwaardering van het centrum centraal stond.

Naar aanleiding van de heraanleg van het park in Wevelgem werd een groot openingsfeest georganiseerd. Optredens en (kinder)-
animatie in het park zorgden voor een fijne sfeer en massale belangstelling. De centrumfunctie en de waarden van het park werden
duidelijk voor de bezoeker. Ook hier werd de heraanleg bevattelijk voorgesteld met een tentoonstelling.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 40.699,70 52.000,00 48.500,00

Verfraaiing van de centra Uitgaven 40.699,70 52.000,00 48.500,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB10: Wevelgem verhoogt de kwaliteit van zijn bedrijventerreinen en creëert
nieuwe havens
van bedrijvigheid

Actieplan: PB10-AP1: De ontwikkeling van nieuwe ambachtelijke zones

Dit sluit aan bij onder andere de ontwikkeling van het gebied Kleine Molen

Actie: PB10-ACT1: De ontwikkeling van nieuwe ambachtelijke zones

Hiervoor is steeds aandacht bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Dit is een aandachtspunt bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

In de gemeente lopen er een aantal brownfieldconvenanten.
Cateringbedrijf Hanssens ontwikkelt een nieuwe site op gronden in de industriezone Gullegem - Moorsele. Het bedrijf rondde in
2018 de sanering af, verkreeg een omgevingsvergunning en startte de bouwwerken op de site.
Immo De Posthoorn verkreeg een vergunning voor de invulling van de voormalige site STOW. Met de werken kan niet gestart
worden, gelet op een lopende beroepsprocedure.
Het brownfieldconvenant voor de site Primus bevindt zich in een opstartfase. Over een concreet project voor de site is nog verder
overleg nodig.
Voor de site Beaulieu wordt verder gewerkt aan een mogelijke invulling met KMO's gezien de nabijheid van het actieve bedrijf De
Coene.

Actieplan: PB10-AP2: Faciliteren van de werking van bedrijventerreinverenigingen

Actie: PB10-ACT2: Faciliteren van de werking van bedrijventerreinverenigingen

Er is een regelmatig overleg tussen de stafmedewerker Lokale Economie, de bevoegde schepen en de bedrijventerreinvereningen.

Actieplan: PB10-AP3: Er wordt geïnvesteerd in de heraanleg en de revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen
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(Wevelgem-Zuid en Gullegem-Moorsele).
De Vlaamse subsidies vormen hier een wezenlijk onderdeel van de financiering.

Actie: PB10-ACT3: Er wordt geïnvesteerd in de heraanleg en de revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen

(Wevelgem-zuid en Gullegem-Moorsele)

De revitalisering van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele is volop in uitvoering.  De opening van de vrachtwagenparking in de
Westlaan is voorzien op 1 september 2019.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.583,08 2.500,00 2.000,00

Er wordt geïnvesteerd in de heraanleg en de revitalisering
van de bestaande bedrijventerreinen

Uitgaven 1.583,08 2.500,00 2.000,00

Investeringen Uitgaven 2.313.304,83 7.903.375,27 4.920.000,00
Ontvangsten 1.998.068,51 6.648.326,13 2.865.138,00

Er wordt geïnvesteerd in de heraanleg en de revitalisering
van de bestaande bedrijventerreinen

Uitgaven 2.313.304,83 7.903.375,27 4.920.000,00
Ontvangsten 1.998.068,51 6.648.326,13 2.865.138,00

Actieplan: PB10-AP4: Samen met de Vlaamse overheid en andere partners worden er plannen voor de N8 ontwikkeld

In de eerste plaats ter hoogte van de luchthaven met als doel o.a. een betere ontsluiting van Wevelgem-Zuid

Actie: PB10-ACT4: Samen met de Vlaamse overheid en andere partners worden de plannen voor de N8 ontwikkeld

Ontwerper Sweco is gestart met de studie voor de herinrichting van de Kortrijkstraat, deel vanaf het eerste rond punt E403 tot
grens Bissegem.

Vanuit het college van burgemeester en schepenen werd aan de Vlaamse overheid gevraagd om het beheer van de N8 in
Wevelgem deels toe te vertrouwen aan de gemeentelijke overheid. Dit in het bijzonder in het kader van de vernieuwing van het
centrum van Wevelgem.

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB14: Elke bezoeker wordt in de vernieuwde bibliotheek actief ondersteund
in zijn zoektocht
binnen een rijk en gediversifieerd aanbod

Actieplan: PB14-AP1: Uitbouw van een sterk gecentraliseerde hoofdbibliotheek

waarin de diverse functies van de bibliotheek aan bod komen: ontmoeting, informatie, cultuur en
gemeenschapsvorming

Actie: PB14-ACT2: Verdere automatisatie in het ontlenen van materialen

De kredieten voor de invoer van zelfuitleen in de filialen te Moorsele en Gullegem werden verschoven naar 2019.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 15.000,00

Verdere automatisatie in het ontlenen van materialen Uitgaven 0,00 0,00 15.000,00

Actie: PB14-ACT4: De bib heeft oog voor vernieuwende concepten en stimuleert de cultuureducatie en leesmotivatie

In 2018 werden de boekenruilkastjes opgestart. In totaal werden 13 kastjes gespreid over de drie deelgemeenten geplaatst. De
aanvragers zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kastjes en krijgen hulp met een startcollectie of aanvullingen van het
boekenpakket. Aanvragers zijn zowel bewoners als organisaties (scholen, buurtwerking, woonzorgcentra, ...).

In de loop van 2018 werden de collectie woordenboeken en taalcursussen Nederlands omgevormd naar een Taalpunt. In
samenwerking met de bibliotheken van Zuidwest werd een keuze gemaakt uit het specifieke aanbod en nagedacht over de
inrichting. Aanvullend organiseert de bib nu ook wekelijks praattafels om het Nederlands te oefenen. Vrijwilligers begeleiden deze
groepjes en de aansturing gebeurt overkoepelend vanuit de lokale dienstencentra en de bibliotheek.
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Voor de allerjongsten stelde de bib koffertjes samen om een logeerpartijtje extra tof te maken.

De bibliotheek zet verder in op digitaal lezen. Het project met e-readers en e-boeken werd in februari 2017 opgestart en bleek een
instant succes. Om leners te laten kennismaken met deze nieuwe vorm van lezen, waren er eind 2018 al zo'n 30 e-readers en zo'n
600 titels beschikbaar.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 4.706,14 8.000,00 8.000,00

De bib heeft oog voor vernieuwende concepten en stimuleert
de cultuureducatie en leesmotivatie

Uitgaven 4.706,14 8.000,00 8.000,00

Actie: PB14-ACT5: Filialen werken complementair met de vernieuwde bib in het park

Het nieuwe schoolfiliaal voor de Wijnberg is geopend in 2017. Er was in 2018 nog budget voorzien voor een aantal bijkomende
werken. Deze zijn echter niet uitgevoerd wegens niet noodzakelijk.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 0,00 4.011,07 0,00

Filialen werken complementair met de vernieuwde bib in het
park

Uitgaven 0,00 4.011,07 0,00

Actieplan: PB14-AP2: Uitbouw van de vraaggerichte bib waar de bevolking met alle vragen terecht kan

Actie: PB14-ACT3: Uitbouw van de vraaggerichte bib waar de bevolking met alle vragen terecht kan

Uitbouw van de vraaggerichte bib waar de bevolking met alle vragen terecht kan.

De bibliotheek profileert zich als een publieksdienst waar iedereen met zijn vragen terecht kan. Soms kunnen vragen onmiddellijk
worden beantwoord, voor anderen wordt verwezen naar andere diensten/instanties. 'Floorwalken'  of actief zijn in de publieke
ruimte verlaagt de drempel om een vraag te stellen en wordt gecombineerd met het terugplaatsen van binnengebrachte
materialen.
Daarbovenop organiseert de bibliotheek vormingsmomenten in afspraak met andere aanbieders. Een voorbeeld hiervan zijn de
Digidokters op zaterdagvoormiddag.
In 2018 werden opnieuw lezingen in het kader van Boterhammen in de Bib georganiseerd. In afspraak met de bibliotheek van Tielt
en Vormingplus vzw werden sprekers gezocht over actuele thema's. Tijdens de middagpauze kunnen deelnemers van hun
meegebrachte lunch genieten en biedt de bibliotheek soep en een leuke/interessante lezing aan.
Deze lezingen konden rekenen op gemiddeld 20 deelnemers.
Tenslotte  wordt de bibliotheek steeds meer een verkooppunt voor de gemeente. Je kan aan de balie terecht voor de aankoop van
huisvuilzakken, Wevelgemse fietstassen en wandel- en fietsroutes, toegangskaarten voor activiteiten van de ouderenraad, UiTPAS,
...

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.933,35 2.750,00 2.750,00

Uitbouw van de vraaggerichte bib waar de bevolking met alle
vragen terecht kan

Uitgaven 1.933,35 2.750,00 2.750,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB15: Wevelgem behoudt het zwemaanbod

Actieplan: PB15-AP1: Via gerichte ingrepen moet het huidig bad verder voldoen aan de Vlaremwetgeving

Actie: PB15-ACT1: Via gerichte ingrepen moet het huidig bad verder voldoen aan de Vlaremwetgeving

Er waren nog kleine ingrepen in functie van de verdere exploitatie tot de opening van het nieuwe bad. De filterpomp werd
vervangen, de in- en uitloopdouches opgefrist.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.209,95 3.000,00 3.000,00

Via gerichte ingrepen moet het huidig bad verder voldoen
aan de Vlaremwetgeving

Uitgaven 1.209,95 3.000,00 3.000,00

Investeringen Uitgaven 7.017,80 17.605,50 0,00
Via gerichte ingrepen moet het huidig bad verder voldoen
aan de Vlaremwetgeving

Uitgaven 7.017,80 17.605,50 0,00

Actieplan: PB15-AP2: Een goedgekeurd en overlegd plan voor een nieuw zwembad op het sportcentrum Wevelgem

wordt opgemaakt zodat de realisatie kan starten in 2019

Actie: PB15-ACT2: Er wordt een goedgekeurd en overlegd plan van het toekomstig nieuwe zwembad op

het sportcentrum Wevelgem opgemaakt

Er werd een opdracht uitgeschreven voor het ontwerp en de bouw van een nieuw zwembad.  Dit volgens een
mededingingsprocedure met onderhandeling.  De selectiefase werd afgehandeld in het voorjaar, de uitnodiging tot indienen van
een offerte, de onderhandelingsfase en de gunning van de opdracht in het najaar. De opdracht werd gegund aan Van Roey
Vastgoed/Groep Van Roey in zitting van 19 december 2018. In dezelfde zitting werd Bureau Cnockaert nv aangesteld als ontwerper
voor de omgevingsaanleg.

Er werd ook een archeoloog aangesteld om een archeologienota op te maken.

Het terrein werd opgemeten door een beëdigde landmeter.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.840,85 3.000,00 3.000,00

Er wordt een goedgekeurd en overlegd plan van het
toekomstig nieuwe zwembad op

Uitgaven 1.840,85 3.000,00 3.000,00

Investeringen Uitgaven 25.642,37 400.000,00 300.000,00
Er wordt een goedgekeurd en overlegd plan van het
toekomstig nieuwe zwembad op

Uitgaven 25.642,37 400.000,00 300.000,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB16: Met het oog op levenslange sportparticipatie worden activiteiten
georganiseerd via
een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

Actieplan: PB16-AP1: De buitensportinfrastructuur wordt verder vernieuwd

Actie: PB16-ACT8: De buitensportinfrastructuur wordt verder vernieuwd

In zitting van 28 maart 2018 werd een ontwerper aangesteld voor de atletiekpiste en het beachvolleyveld, die zullen aangelegd
worden op de site Sportspoor.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 1.800,00 0,00 0,00

De buitensportinfrastructuur wordt verder vernieuwd Uitgaven 1.800,00 0,00 0,00
Investeringen Uitgaven 16.758,50 35.707,00 66.500,00

De buitensportinfrastructuur wordt verder vernieuwd Uitgaven 16.758,50 35.707,00 66.500,00

Actieplan: PB16-AP4: De sportdienst zorgt dat de werking van de sportclubs voldoende gekend is bij de bevolking

Actie: PB16-ACT9: De sportdienst zorgt dat de werking van de sportclubs voldoende gekend is bij de bevolking

Jaarlijks wordt de sportreceptie georganiseerd waarbij ook heel wat sportverenigingen in de kijker gezet worden.
Bij het aanbod van sportkampen wordt dikwijls nauw samengewerkt met de lokale clubs (zie ook PB16-ACT11).
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 2.000,00 2.000,00

De sportdienst zorgt dat de werking van de sportclubs
voldoende gekend is bij de bevolking

Uitgaven 0,00 2.000,00 2.000,00

Actieplan: PB16-AP5: De sportdienst organiseert een divers beweeg- en sportaanbod

Actie: PB16-ACT10: De sportdienst creëert een laagdrempelig aanbod aan basissporten

Een basisaanbod blijft verzekerd. Er is een ruim aanbod aan zwemlessen. Met de zwembaddagen wordt extra promotie gemaakt
voor een plons in het zwembad. Ook lessen 'start to crawl' worden ingericht, naast een initiatie duiken.

Lopen is voor velen de basissport bij uitstek. Een 'start to run' is dan ook op zijn plaats.

Voor wie wil leren trappen, is er de cursus 'Kijk, ik fiets'.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 18.269,35 23.000,00 15.500,00

De sportdienst creëert een laagdrempelig aanbod aan
basissporten

Uitgaven 18.269,35 23.000,00 15.500,00

Actie: PB16-ACT11: De sportdienst organiseert sportieve lessenreeksen en evenementen voor diverse doelgroepen

Er wordt een speficiek aanbod georganiseerd voor jongeren, personen met een beperking, ouderen, ...
Waar nodig wordt samengewerkt met sportverenigingen of andere geïnteresseerde instellingen.

De sportdienst organiseerde ook in 2018 tal van sportlessenreeksen, toegankelijk voor elk niveau en dit aan een zeer toegankelijk
tarief.
Personen met een UiTPAS kunnen instappen aan UiTPAS-tarief.  Naast het wekelijkse aanbod worden ook éénmalige activiteiten
georganiseerd, bijvoorbeeld de sporthapjes voor senioren.

Met de herhaling van de campagne #sportersbelevenmeer worden zowel individuele sporters als sporters in clubverband
aangespoord om hun sportervaringen te delen.

Vanuit een balanced scorecard oefening wordt het aanbod van de sportpromotie vernieuwd, met onder andere de invoering van
een multisportkaart.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 69.967,55 75.500,00 91.500,00

Ontvangsten 81.934,14 96.000,00 96.000,00
De sportdienst organiseert sportieve lessenreeksen en
evenementen voor diverse doelgroepen

Uitgaven 69.967,55 75.500,00 91.500,00
Ontvangsten 81.934,14 96.000,00 96.000,00

Actie: PB16-ACT12: De sportdienst organiseert ism de scholen, CLB's en lokale huisartsen een laagdrempelig

beweeg- en sportaanbod voor obese kinderen

Een paar initiatieven werden opgezet (bewegen op verwijzing, aanbod voor obese kinderen), maar op vandaag is er weinig
belangstelling. Wordt verder opgevolgd.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 965,00 965,00

De sportdienst organiseert ism de scholen, CLB's en lokale
huisartsen een laagdrempelig

Uitgaven 0,00 965,00 965,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB18: Wevelgem werkt aan de veiligheid en de kwaliteit van de jeugdlokalen

Actieplan: PB18-AP1: Jeugdwerk kan met de financiële steun van de gemeente zijn infrastructuur verbeteren/uitbouwen
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via een vernieuwd subsidiereglement

Actie: PB18-ACT1: Jeugdwerk kan met de financiële steun van de gemeente zijn infrastructuur verbeteren/uitbouwen

In 2018 kregen verschillende verenigingen middelen binnen het subsidiereglement jeugdlokalen voor het verbouwen van hun
lokaal. Bouwsubsidies werden uitbetaald aan Chirojongens Wevelgem en Chiro Okido.
Voor jeugdhuis Den Bascuul werden nog subsidies toegezegd.
In de gemeenteraad van september werd het reglement nog bijgesteld, waarbij extra aandacht gegeven werd aan de opmaak van
een technopreventief advies.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Investeringen Uitgaven 32.711,73 75.000,00 0,00

Jeugdwerk kan met de financiële steun van de gemeente zijn
infrastructuur verbeteren/uitbouwen

Uitgaven 32.711,73 75.000,00 0,00

Actieplan: PB18-AP2: Voor de jeugdlokalen is brandveiligheid een belangrijk item

Actie: PB18-ACT2: Voor de jeugdlokalen is brandveiligheid een belangrijk item

Alle jeugdlokalen werden tijdens een jaarlijkse rondgang gecontroleerd en gesensibiliseerd op vlak van brandveiligheid.

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB19: Kinderen krijgen de nodige ruimte om te spelen in Wevelgem

Actieplan: PB19-AP1: Het aanbod van speelpleinwerking wordt behouden en georganiseerd binnen goed afgestemde structuren

Actie: PB19-ACT1: Speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties wordt verzekerd

Dit gebeurt via een eigen aanbod (Haasje Over) en via ondersteuning van vzw Katjeduk

Speelpleinwerking Haasje-Over blijft verder werken aan een inclusieve werking, met als doelstelling de integratie van
speelpleinwerking Kasper vanuit De Stroom vzw.
Kasper was in 2018 nog steeds een aparte werking voor kinderen met een beperking en broer/ zus.
Haasje-Over wil zich profileren als een kwalitatieve werking en zet meer en meer in op een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Er is binnen
de speelpleinwerking een groter aanbod op het vlak van cultuur en sport. Vanaf 2019 worden daar ook andere domeinen aan
toegevoegd (techniek, taal, ...).
In 2018 waren er twee weken speelpleinwerking in Gullegem en twee proefdagen in Moorsele.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 138.959,50 188.466,00 173.216,00

Ontvangsten 36.111,40 35.000,00 35.000,00
Speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties wordt
verzekerd

Uitgaven 138.959,50 188.466,00 173.216,00
Ontvangsten 36.111,40 35.000,00 35.000,00

Actieplan: PB19-AP2: Speelruimte wordt behouden en waar nodig versterkt

Naast typische speelpleinen worden ook ravotweiden voorzien.

Actie: PB19-ACT2: (Her)inrichten van speelruimtes

De speelweefselvisie werd verder uitgewerkt.

Inzet op formele speelruimte:
Er was de heraanleg van de speelzones in de Hoge Akker (alternatief formele ruimte), Meiweg (alternatief formele ruimte), Ter
Walle (traditioneel formele ruimte).

Inzet op informele speelruimte:
De samenwerking met Wildebras is lopende. Zij organiseerden workshops en installeerden 'wilde plekken'.

Inzet op kindvriendelijke publieke ruimte:
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Enkele schoolomgevingen werden 'opgeladen' met spelprikkels:
- De parking Guldenbergplein kreeg pleinplakkers,
- In de schoolomgeving van De Gulleboom en van GBS Goudenregenstraat werd gestart met het installeren van een kindvriendelijke
ruimte,
- Er werden 'murals' aangebracht in schoolomgeving van De Gulleboom en Bamo Moorsele.

Op 6 juli 2018 werd in de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met Rampaffairz goedgekeurd. Zo kunnen Wevelgemse
jongeren voor een goedkopere prijs skaten in deze infrastructuur (met bijzondere aandacht voor kansengroepen).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 23.576,71 30.000,00 31.000,00

(Her)inrichten van speelruimtes Uitgaven 23.576,71 30.000,00 31.000,00
Investeringen Uitgaven 102.811,00 176.000,00 165.000,00

(Her)inrichten van speelruimtes Uitgaven 102.811,00 176.000,00 165.000,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB20: Wevelgem wil de maatschappelijke weerbaarheid van kwetsbare
kinderen en jongeren verhogen

Actieplan: PB20-AP1: Er wordt jeugdopbouwwerk georganiseerd vanuit de jeugddienst

Actie: PB20-ACT1: Er wordt jeugdopbouwwerk georganiseerd vanuit de jeugddienst

Via vindplaatsgericht werken wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd met jongeren, met extra aandacht voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren.
Er wordt ook ingezet op preventie, het creëren van een netwerk en bestrijden van armoede.
De jeugdopbouwwerker krijgt coaching vanuit vzw Uit de marge. De werking wordt opgevolgd vanuit een beleidsgroep.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 53.254,08 56.242,00 56.242,00

Ontvangsten 223,45 233,00 233,00
Er wordt jeugdopbouwwerk georganiseerd vanuit de
jeugddienst

Uitgaven 53.254,08 56.242,00 56.242,00
Ontvangsten 223,45 233,00 233,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB21: Wevelgem bevordert de gezondheid van zijn inwoners

Actieplan: PB21-AP1: Als gezonde gemeente worden acties opgezet op het vlak van gezondheidspreventie

Actie: PB21-ACT2: Er wordt een actie op het vlak van gezondheidspreventie uitgevoerd

Op vlak van gezondheidspreventie waren er volgende acties:
- griepvaccinatiecampagne 65-plussers,
- fruitproject gemeentepersoneel,
- promotie tot deelname aan 'tournée minerale',
- deelname aan Levensloop: medewerkers vanuit gemeente en OCMW engageren zich om te bewegen voor de 'Stichting tegen
Kanker',
- 10 000 stappen: inwoners worden gemotiveerd om te bewegen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 10.783,04 21.000,00 20.000,00

Er wordt een actie op het vlak van gezondheidspreventie
uitgevoerd

Uitgaven 10.783,04 21.000,00 20.000,00

Actie: PB21-ACT3: Verdere uitrol van AED-toestellen

De gemeentelijke gebouwen/infrastructuur met een publieke functie werden verder uitgerust met AED-toestellen. Deze toestellen
hangen intussen in sporthallen, zwembad en sportcentra, in de socio-culturele infrastructuur, in de vestigingen van de
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gemeentelijke basisschool, in het Gemeenteloket.
Er werd een traject opgezet rond reanimatie, met opleidingen, zowel voor de eigen medewerkers als voor de burger.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 5.239,96 5.443,40 0,00

Verdere uitrol van AED-toestellen Uitgaven 5.239,96 5.443,40 0,00
Investeringen Uitgaven 14.426,60 14.426,60 14.400,00

Verdere uitrol van AED-toestellen Uitgaven 14.426,60 14.426,60 14.400,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB22: Wevelgem bouwt aan een wielerband met Europese steden die een link
hebben met het wielergebeuren

Actieplan: PB22-AP2: Ondersteunen van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem die de gemeente nadrukkelijk

op de kaart zet, als poort op Europa

Actie: PB22-ACT2: Ondersteunen van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem die de gemeente nadrukkelijk

op de kaart zet, als poort op Europa

Alle engagementen uit de overeenkomst die werd afgesloten met de organisator van Gent-Wevelgem worden nagekomen. Verder
worden aanvullende logistieke taken uitgevoerd vanuit de diensten Cultuur en Sport, maar ook vanuit de diensten Gebouwen,
Milieu, Openbare infrastructuur en Mobiliteit en de dienst Secretariaat.
Deze ondersteuning moet het mogelijk maken de verschillende wedstrijden in hetzelfde wielerweekend in goede banen te leiden.
In nauw overleg met de organisatie en de veiligheidsdiensten, in het bijzonder de lokale politie, wordt de verkeersafwikkeling en de
communicatie daarrond gecoördineerd vanuit de gemeente.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Ondersteunen van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem die de
gemeente nadrukkelijk

Uitgaven 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB23: Wevelgem sensibiliseert de bevolking op vlak van eerlijke handel en
inzake de Noord-Zuiddialoog

Actieplan: PB23-AP1: De gemeente zorgt voor bewustmaking rond Noord-Zuid-thema's,

duurzame ontwikkeling en eerlijke handel

Actie: PB23-ACT1: Ondersteunen van de wereldwinkelwerking via een huursubsidie

De voorziene nominatieve subsidie werd toegekend.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Ondersteunen van de wereldwinkelwerking via een
huursubsidie

Uitgaven 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Actie: PB23-ACT5: Wevelgem zet middelen in om minstens 4 van de 6 criteria inzake het fair trade label te halen

De doelstelling is meer dan bereikt. De trekkersgroep rond Fairtrade heeft het doel behaald om fairtradegemeente te worden. Eind
2017 werd bekend dat Wevelgem de titel mag dragen. In februari 2018 werd het behalen van de titel gevierd.

In oktober werd deelgenomen aan de Week van de Fairtrade.
Rond eerlijke producten (in combinatie met de korte keten) werden de nieuwe inwoners geïnformeerd bij de traditionele
verwelkoming.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 5.430,35 5.600,00 4.000,00

Wevelgem zet middelen in om minstens 4 van de 6 criteria
inzake het fair trade label te halen

Uitgaven 5.430,35 5.600,00 4.000,00

Actie: PB23-ACT7: Er wordt een project inzake gemeentelijke internationale samenwerking opgezet, met de fiets

als centraal thema.

Het project 'Wevelgem, de fiets en het Zuiden' is opgestart. Met het provinciebestuur werden afspraken gemaakt rond de
subsidiëring, die gespreid wordt over 2019, 2020 en 2021.
Er werden al heel wat fietsen hersteld en verkocht (doelgroep: studenten en OCMW-cliënteel).
Binnen dit project werden ook fietsrijlessen opgestart voor volwassenen.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 7.898,84 27.000,00 28.000,00

Ontvangsten 1.385,00 15.000,00 15.000,00
Er wordt een project inzake gemeentelijke internationale
samenwerking opgezet, met de fiets

Uitgaven 7.898,84 27.000,00 28.000,00
Ontvangsten 1.385,00 15.000,00 15.000,00

Actieplan: PB23-AP2: Wevelgem versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente

Actie: PB23-ACT2: De gemeente neemt de leiding in het informeren en sensibiliseren van de bevolking

op het vlak van de Noord-Zuid-problematiek

Een medewerker wordt ingezet om het Noord-Zuidbeleid te ondersteunen. Deze ondersteuning vindt zijn weg via subsidies, via de
werking van de Wereldraad en via acties op het terrein.
In 2018 gingen 16 leerlingen aan de slag bij de gemeentelijke diensten in het kader van de zogenaamde Zuiddag.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 33.721,53 30.930,00 31.530,00

Ontvangsten 300,28 116,00 116,00
De gemeente neemt de leiding in het informeren en
sensibiliseren van de bevolking

Uitgaven 33.721,53 30.930,00 31.530,00
Ontvangsten 300,28 116,00 116,00

Actie: PB23-ACT3: Gemeente ondersteunt verenigingen die werk maken van acties die het draagvlak vergroten

- Via het subsidiereglement 'ontwikkelingssamenwerking' kunnen verenigingen een toelage krijgen voor het organiseren van
educatieve activiteiten en/of evenementen rond ontwikkelingssamenwerking
- Wereldraad wordt ondersteund

Binnen het subidiereglement Noord-Zuid is er sinds 2015, naast zuidsubsidies en noodhulp, ook ruimte voor noordwerking en
inleefreizen.
Er werd aan 7 lokale initiatieven een projectsubsidie gekend.
8 verenigingen krijgen een subsidie als algemene ondersteuning van hun werking.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 8.856,05 18.500,00 18.500,00

Gemeente ondersteunt verenigingen die werk maken van
acties die het draagvlak vergroten

Uitgaven 8.856,05 18.500,00 18.500,00

Actie: PB23-ACT4: Gemeente zorgt voor projectensteun en noodhulp en communiceert hier ook over

In 2018 werd noodhulp toegekend aan 2 initiatieven:
- aan het Riajagiri College of Social Science dat naar aanleiding van de overstromingen in India (Kerala)  dienst doet als
vluchtelingenkamp,
- aan het consortium 12-12, naar aanleiding van de aardbeving en tsunami in Indonesië.

11 projecten in het Zuiden kregen 2 500 euro projectsteun, 3 projecten konden rekenen op 5 000 euro steun.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 47.000,00 67.500,00 67.500,00

Gemeente zorgt voor projectensteun en noodhulp en
communiceert hier ook over

Uitgaven 47.000,00 67.500,00 67.500,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB24: Wevelgem schrijft in op de veiligheidsdoelstellingen die tot stand
komen
binnen het democratisch overleg in de zones

Actieplan: PB24-AP1: Binnen de politiezone wordt bijzondere aandacht gevraagd voor voldoende nachtpatrouilles

en de inzet van wijkagenten

Actie: PB24-ACT1: Binnen de politiezone wordt bijzondere aandacht gevraagd voor voldoende nachtpatrouilles

en de inzet van wijkagenten

Dit wordt opgevolgd binnen het politiecollege en de politieraad.

Actieplan: PB24-AP3: Gemeente investeert verder in de plaatsing van camera's op strategische plaatsen

Actie: PB24-ACT3: Gemeente investeert verder in de plaatsing van camera's op strategische plaatsen

Er werden nieuwe camera's gegund voor het centrum van Wevelgem (voor 3 locaties) in september 2018.

Voor de beveiliging van de vrachtwagenparking op de industriezone Gullegem-Moorsele is er ook gekozen voor camerabewaking.
Hiervoor werd een subsidie verkregen (opgenomen in PB10).

Naast de gemeentelijke investeringen werd door de Vlaamse overheid een eerste trajectcontrole geplaatst op de N8. Een tweede
trajectcontrole wordt gepland.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 10.448,40 22.400,00 22.400,00

Gemeente investeert verder in de plaatsing van camera's op
strategische plaatsen

Uitgaven 10.448,40 22.400,00 22.400,00

Investeringen Uitgaven 0,00 80.024,50 0,00
Gemeente investeert verder in de plaatsing van camera's op
strategische plaatsen

Uitgaven 0,00 80.024,50 0,00

Actieplan: PB24-AP4: De gemeente sensibiliseert de inwoners op het vlak van veiligheid

Actie: PB24-ACT5: De gemeente ondersteunt de inwoners bij inbraak- en brandpreventie.

Inzake brandpreventie werd een campagne rond de plaatsing van rookmelders gevoerd (met onder andere infosessies, verkoop via
de loketten van de gemeente). Specifieke doelgroepen konden ook op hulp rekenen bij het plaatsen van deze melders.

Er werd een nieuwe gemeenschapswacht aangeworven, die naast deze taak, ook instaat voor het geven van technopreventieve
adviezen. In 2019 volgde hij hiertoe een opleiding.
De gemeenteraad keurde een reglement goed waarbij een premie gegeven wordt voor inbraakpreventieve maatregelen, die
genomen worden op basis van een technopreventief advies.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 8.846,38 25.000,00 25.000,00

Ontvangsten 9.189,00 0,00 0,00
De gemeente ondersteunt de inwoners bij inbraak- en
brandpreventie.

Uitgaven 8.846,38 25.000,00 25.000,00
Ontvangsten 9.189,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB25: Wevelgem wil dat zijn ouderen zo lang mogelijk de kans krijgen om
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actief deel te nemen
aan de leefgemeenschap

Actieplan: PB25-AP1: Uitvoeren van acties uit het witboek betreffende wonen, gezondheid,

welbevinden en maatschappelijke participatie

Actie: PB25-ACT1: Uitvoeren van acties uit het witboek betreffende wonen, gezondheid,

welbevinden en maatschappelijke participatie

In de reguliere werking is er steeds aandacht voor de doelgroep ouderen. Binnen de integratie van gemeente en OCMW is de
afspraak gemaakt dat de werking van de ouderenraad en het ouderenbeleid zal opgevolgd woren door het diensthoofd Thuiszorg
(overdracht in 2019).

In 2018 werd het project AAP+ gepromoot. Eigenaars van een hond en ouderen worden met elkaar in contact gebracht. Dit
bevordert zowel de contacten van ouderen als het welzijn van de hond.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 5.523,60 10.750,00 0,00

Uitvoeren van acties uit het witboek betreffende wonen,
gezondheid,

Uitgaven 5.523,60 10.750,00 0,00

Actie: PB25-ACT2: Voorzien van voldoende zitgelegenheden in de publieke ruimte

Materialen voor zitbanken worden jaarlijks aangekocht. In 2018 werd ook een bestelling geplaatst, maar de levering vond pas
effectief plaats in 2019. Tijdens het jaar kan steeds uit de beschikbare voorraad geput worden.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 0,00 4.400,00 4.650,00

Voorzien van voldoende zitgelegenheden in de publieke
ruimte

Uitgaven 0,00 4.400,00 4.650,00

Actieplan: PB25-AP2: Bij de herinrichting van de site Ter Mote wordt gefocust op verschillende doelgroepen, maar de ouderen in
het bijzonder

Actie: PB25-ACT3: Bij de herinrichting van de voormalige site Ter Mote wordt gefocust op verschillende doelgroepen, maar de
ouderen in het bijzonder

De aanleg van de site Ter Mote is afgewerkt. De site werd geopend. Heel wat ouderen vinden hun weg naar de petanquevelden.
In overleg met de bewoners van Ter Meersch werd ook geopteerd voor verhoogde plantbakken en een kippenren.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 221,59 250,00 0,00

Bij de herinrichting van de voormalige site Ter Mote wordt
gefocust op verschillende doelgroepen, maar de ouderen in
het bijzonder

Uitgaven 221,59 250,00 0,00

Investeringen Uitgaven 7.566,06 10.000,00 0,00
Ontvangsten 0,00 56.250,00 0,00

Bij de herinrichting van de voormalige site Ter Mote wordt
gefocust op verschillende doelgroepen, maar de ouderen in
het bijzonder

Uitgaven 7.566,06 10.000,00 0,00
Ontvangsten 0,00 56.250,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB26: De gemeente en het OCMW zetten samen in op de versterking van
kansengroepen tot deelname aan de samenleving

Actieplan: PB26-AP1: Wevelgem wil alle inwoners kansen geven om te participeren aan het vrijetijdsaanbod georganiseerd door
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gemeente, OCMW en verenigingen

Actie: PB26-ACT1: Uitpas wordt toegepast in gemeente en OCMW voor diverse activiteiten

Op 31 december 2018 waren er 2 534 Wevelgemse UiTPAS-houders waarvan 266 personen met een kansentarief. In 2018 waren 20
verenigingen UiTPAS-partner.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 5.397,66 7.000,00 7.000,00

Ontvangsten 7.749,77 8.737,00 8.737,00
Uitpas wordt toegepast in gemeente en OCMW voor diverse
activiteiten

Uitgaven 5.397,66 7.000,00 7.000,00
Ontvangsten 7.749,77 8.737,00 8.737,00

Actieplan: PB26-AP2: De werkgroep kinderarmoede analyseert de situatie in Wevelgem en formuleert voorstellen voor de aanpak
van kinderarmoede

Actie: PB26-ACT5: De werkgroep kinderarmoede analyseert de situatie in Wevelgem en formuleert voorstellen voor de aanpak
van kinderarmoede

In 2018 werd het Huis van het Kind opgestart in Wevelgem. De kinderarmoedeproblematiek wordt opgevolgd binnen dit
gestructureerd overleg met externe partners, zoals CLB en Kind en Gezin. De stafmedewerker voor het Huis van het Kind is
eveneens stafmedewerker Flankerend Onderwijsbeleid, zodat ook de contacten met de scholen sterk ingebed zijn.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.178,00 10.000,00 15.000,00

De werkgroep kinderarmoede analyseert de situatie in
Wevelgem en formuleert voorstellen voor de aanpak van
kinderarmoede

Uitgaven 2.178,00 10.000,00 15.000,00

Actieplan: PB26-AP3: In overleg met het Agentschap integratie en inburgering worden op dit vlak concrete initiatieven genomen

Actie: PB26-ACT4: In overleg met het Agentschap integratie en inburgering worden op dit vlak concrete initiatieven genomen

Gemeente en OCMW hebben een subsidie ontvangen ter ondersteuning van het beleid inzake integratie en inburgering. De in- en
uitstromen ten gevolge van deze subsidiëring werden verwerkt binnen het gemeentelijk budget.
De middelen werden onder andere ingezet voor de opstart van een buddywerking voor nieuwkomers. Onder begeleiding van de
sociale dienst maken vrijwilligers nieuwkomers wegwijs in het dagelijkse leven van hier.
Er werden praattafels voor anderstaligen in het lokaal dienstencentrum en de bibliotheek georganiseerd. Er werd samengewerkt
met Solentra om professionele traumabegeleiding voor vluchtelingen in de gemeente aan te bieden en er werd financiële
ondersteuning gegeven aan anderstaligen om Nederlandse lessen te volgen. Er werden middelen voorzien om beroep te doen op
tolken.
Daarnaast werd ook binnen gemeente en OCMW een traject opgezet in samenwerking met Wablieft om de schriftelijke
communicatie binnen de dienstverlening te verbeteren. Daarbij werd specifiek aandacht besteed aan laaggeletterdheid bij burgers.
Via een aanbod van crisiswoningen kan er tijdelijk onderdak geboden worden aan vluchtelingen en via ondersteuning van de
woonclub worden gepaste woningen gezocht.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 77.250,34 36.000,00 38.000,00

Ontvangsten 71.100,11 0,00 0,00
In overleg met het Agentschap integratie en inburgering
worden op dit vlak concrete initiatieven genomen

Uitgaven 77.250,34 36.000,00 38.000,00
Ontvangsten 71.100,11 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB27: De gemeente kiest voor zijn dienstverlening de beste weg voor de
burger, voor zijn klanten

Actieplan: PB27-AP1: Een goede dienstverlening vereist een goede inplanting van de loketten

Actie: PB27-ACT1: Een goede dienstverlening vereist een goede inplanting van de loketten
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In het kader van de integratie van gemeente en OCMW zijn verschuivingen gepland voor wat betreft de dienstverlening. Zo verhuist
het sociaal loket binnen de dienst Burgerzaken naar het administratief centrum van het OCMW, het Sociaal Huis.
De introductie van de omgevingsvergunning was mee aanleiding om de loketfuncties van de dienst Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en Wonen en van de dienst Milieu te herplaatsen.

Samen met Inter werd een denkoefening opgezet rond toegankelijkheid, wat mee een insteek kan vormen voor de
meerjarenplanning.

In Gullegem werd een automaat geplaatst voor restafvalzakken en PMD-zakken.  Uit deze automaat kunnen ook Wevelgemse
Kadobonnen gehaald worden.

De regiekamer in het CC werd vernieuwd.  De opdracht werd grotendeels door een aannemer uitgevoerd. De voorzieningen voor de
PA in de theaterzaal werden door de eigen diensten uitgevoerd.  De bouwwerken zijn volledig afgewerkt.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 2.101,28 2.133,87 0,00

Een goede dienstverlening vereist een goede inplanting van
de loketten

Uitgaven 2.101,28 2.133,87 0,00

Investeringen Uitgaven 58.731,15 72.650,93 41.000,00
Een goede dienstverlening vereist een goede inplanting van
de loketten

Uitgaven 58.731,15 72.650,93 41.000,00

Actieplan: PB27-AP2: De digitale weg is een snelle weg naar dienstverlening

Actie: PB27-ACT2: De digitale weg is een snelle weg naar dienstverlening

Binnen de cluster Vrije Tijd werd nieuwe software geïntroduceerd. Het betreft software voor inschrijvingen in de vakantiewerking
of voor sportlessen. Ook nieuwe software voor de opvolging van de zaalreservaties werd geïntroduceerd.

In het kader van de aanmeldingsprocedure onderwijs werd een digitaal platform opgezet.

De website kwam in een nieuw kleedje terecht en biedt informatie omtrent zowel gemeente als OCMW.

De betrokken diensten volgden een opleidingstraject rond het gebruik van sociale media.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 52.360,00 55.550,00 26.000,00

De digitale weg is een snelle weg naar dienstverlening Uitgaven 52.360,00 55.550,00 26.000,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB28: Wevelgem doet bewust een beroep op sociale economie

Actieplan: PB28-AP1: De bestaande samenwerkingen met LDE- en maatwerkbedrijven worden waar mogelijk behouden

Actie: PB28-ACT1: De bestaande samenwerkingen met LDE- en maatwerkbedrijven worden waar mogelijk behouden

Voor een aantal taken werkt de gemeente samen met maatwerkbedrijven:
- onderhoudswerken in het kader van de Mina-werking door Veerkracht 4 vzw,
- ruimen van zwerfvuil door vzw De Waak,
- onderhoud van landwegen door vzw Constructief,
- het wassen van het linnen door Veerkracht 4 vzw.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 75.258,39 94.000,00 88.000,00

Ontvangsten 17.650,50 15.750,00 15.750,00
De bestaande samenwerkingen met LDE- en
maatwerkbedrijven worden waar mogelijk behouden

Uitgaven 75.258,39 94.000,00 88.000,00
Ontvangsten 17.650,50 15.750,00 15.750,00

Actieplan: PB28-AP2: De gemeente onderzoekt waar er mogelijkheden zijn om beroep te doen op LDE- en maatwerkbedrijven
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voor werken

en diensten

Actie: PB28-ACT2: De gemeente onderzoekt waar er mogelijkheden zijn om beroep te doen op LDE- en maatwerkbedrijven

voor werken en diensten

Er werd een dossier opgemaakt waarbij doelgroepwerknemers tewerkgesteld worden voor het reinigen van verkeersborden en het
fietskoerierproject op de wekelijkse markten (vzw Effect).

Voor het onderhoud van de hydranten werd eveneens een dossier opgemaakt om dit te kunnen laten uitvoeren door
doelgroepwerknemers (Werkplus).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 109.449,51 100.520,00 79.570,00

Ontvangsten 250,00 0,00 0,00
De gemeente onderzoekt waar er mogelijkheden zijn om
beroep te doen op LDE- en maatwerkbedrijven

Uitgaven 109.449,51 100.520,00 79.570,00
Ontvangsten 250,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 14-19-PB29: Wevelgem brengt mensen samen via de ondersteuning van
verenigingen en het organiseren
van eigen evenementen

Actieplan: PB29-AP1: Verenigingen verder actief ondersteunen

Actie: PB29-ACT1: De financiële basisondersteuning van de verenigingen blijft gewaarborgd

De basissubsidies aan de verschillende sport-, cultuur- en jeugdverenigingen werden uitbetaald.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 176.559,96 176.609,00 176.559,00

De financiële basisondersteuning van de verenigingen blijft
gewaarborgd

Uitgaven 176.559,96 176.609,00 176.559,00

Actie: PB29-ACT2: Er wordt een nieuwe subsidie uitgewerkt om bestaande verenigingen extra te ondersteunen

Verenigingen worden aangemoedigd om rechtspersoonlijkheid te verwerven of ondersteund om die te behouden. Dit biedt meer
waarborgen aan de vrijwilligers. Daarnaast komen er impulsen voor verenigingen die met de UiTPAS willen werken.

Het gemeentebestuur wil de verenigingen uit de jeugd-, cultuur- en sportsector ondersteunen in hun verplichtingen inzake
rechtspersoonlijkheid (terugbetaling publicatiekosten in Belgisch Staatsblad & terugbetaling jaarlidgeld bij organisaties die vzw's
ondersteunen) (30-tal, ook nog uitbetaling met betrekking tot 2017) en ook stimuleren om in te stappen in het UiTPAS-verhaal (20
partners).

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 8.585,58 20.500,00 26.500,00

Er wordt een nieuwe subsidie uitgewerkt om bestaande
verenigingen extra te ondersteunen

Uitgaven 8.585,58 20.500,00 26.500,00

Actieplan: PB29-AP2: Wevelgem zet in op co-creatie en coproductie in het evenementenbeleid

De gemeente treedt op als facilitator en organisator bij evenementen.

Actie: PB29-ACT3: Ondersteunen van evenementen,  financieel via passende subsidiekanalen, hetzij convenanten, hetzij

reglement gemeenschapsvorming en ook op logistiek vlak.

In 2018 werden 11 verenigingen ondersteund via convenanten. Via het reglement gemeenschapsvormende activiteiten werden 8
ingediende aanvragen gehonoreerd in de categorie bijzondere projecten, 67 als buurtinitiatief, 8 voor jaarfeesten, 13 voor
jubilerende verenigingen. 10 aanvragen werden gehonoreerd als recurrent evenement, 3 als erfgoedinitiatief.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 136.707,00 120.000,00 99.000,00

Ondersteunen van evenementen,  financieel via passende
subsidiekanalen, hetzij convenanten, hetzij

Uitgaven 136.707,00 120.000,00 99.000,00

Actie: PB29-ACT4: De gemeente voorziet in een aanvullend evenementenaanbod (naast de activiteiten van specifieke

diensten en/of verenigingen), waarbij doelgroepen en coördinatie met de andere gemeentelijke diensten centraal staat.
Deze activiteiten hebben meestal bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van
kansengroepen.
De sector vrije tijd wordt aangemoedigd om een aantal bijkomende brede en vernieuwende initiatieven te nemen. Hierbij wordt
ingezet op een sterke samenwerking over de diensten binnen de sector vrije tijd heen.

In januari vonden opnieuw Knetter en het Gullegems ontmoetingsfeest plaats, in december de 2de editie van Wevelgem Wintert.
Op 1 november vond Reveil plaats op de begraafplaats Moorsele. Op 22 april werd deelgenomen aan de erfgoeddag onder het
thema 'Gekozen door je vereniging'. De eerste editie van de Cultuurprijs werd gewonnen door auteur Koen D'haene.  Op 11 juli
werd naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap een avondvullend programma gebracht door 'Kris Baert en ander
schoon volk'. Op de drie deelgemeenten werd een 11-novemberherdenking georganiseerd.
In 2018 werden ook nog een aantal activiteiten georganiseerd in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 169.410,90 166.735,00 168.510,00

Ontvangsten 5.483,26 4.733,00 4.733,00
De gemeente voorziet in een aanvullend
evenementenaanbod (naast de activiteiten van specifieke

Uitgaven 169.410,90 166.735,00 168.510,00
Ontvangsten 5.483,26 4.733,00 4.733,00

Actie: PB29-ACT5: Tijdens de zomer wordt Klein Tokyo georganiseerd in Moorsele en zijn er Hofconcerten in Wevelgem

Klein Tokyo ging door op 7 en 8 juli. Het werd opnieuw een mix van muziek, animatie en gezelligheid. Op zaterdag lag het accent op
muziek. Op zondag was er populair entertainment en het Supervliegdorp voor families.
De Parkies vonden plaats tussen 5 juli en 16 augustus in het Park van Wevelgem. 7 donderdagavonden muziek en sfeer voor een
breed publiek

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 73.422,48 83.675,00 83.300,00

Tijdens de zomer wordt Klein Tokyo georganiseerd in
Moorsele en zijn er Hofconcerten in Wevelgem

Uitgaven 73.422,48 83.675,00 83.300,00

Actie: PB29-ACT6: Het cultuurcentrum ondersteunt bijzondere initiatieven rond lokale amateurkunsten.

In 2018 ondersteunde het CC lokaal theatertalent. Enderzijds met theaterproject Lanterna Magica waarbij lokale jongeren een
theatervoorstelling maakten o.l.v. Theater Antigone. De voorstelling stond uiteindelijk ook in CC Guldenberg.
Anderzijds met Theaterlokaal waarbij de Wevelgemse toneelverenigingen opnieuw samen een productie in elkaar boksten o.l.v.
een externe regisseur.

In  2018 werden de lokale beeldende kunstenaars uitgedaagd om zich te laten inspireren door het thema Zorgzaam, ontstaan
binnen het WZC Het Gulle Heem. 28 lokale kunstenaars gaven een eigen interpretatie aan dit thema. De resultaten werden
tentoongesteld in OC de Cerf van 28 april t.e.m. 13 mei.
Naast de tentoonstelling was er ook VISITE. Een klas van het 6de leerjaar werd in contact gebracht met bewoners van het
woonzorgcentrum. Via deze intergenerationele tekenactiviteit leren de bewoners en kinderen elkaar kennen. De andere klassen
van het 6de leerjaar gingen ook aan de slag rond het thema Zorgzaam.  Ook deze werkjes kregen een mooie plaats binnen de
tentoonstelling rond De Week van de Amateurkunsten.

Er waren ook vier expo's met lokale kunstanaars in 2018: Le petit Belge & Dirk Demeyere, Frederik Vangeebergen, Michel Samyn en
Hendrik Vanwalleghem & Lieve Mandonx.

Bij de familievoorstelling Plock  van het CC was er een workshop action painting i.s.m. met lokaal kunstanaarscollectief SYL.
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Exploitatie Uitgaven 6.708,33 8.175,00 7.750,00

Het cultuurcentrum ondersteunt bijzondere initiatieven rond
lokale amateurkunsten.

Uitgaven 6.708,33 8.175,00 7.750,00
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Inhoudstafel
Prioritair Beleid 1

14-19-PB1: Wevelgem maakt verder werk van de Europese normering inzake zuivering van het afvalwater 1

PB1-AP1: Het afkoppelingsbeleid wordt consequent uitgevoerd 1

PB1-AP2: Ter verhoging van het saneringspercentage worden rioleringswerken uitgevoerd 1

PB1-AP3: Ter verhoging van het saneringspercentage bevordert de gemeente de individuele behandeling 2

14-19-PB2: Wevelgem tekent in op de burgemeestersconvenant en werkt aan een beperking van 2

PB2-AP1: Sensibilisering en responsabilisering van gebruikers van gemeentelijke infrastructuur en personeel 2

PB2-AP2: Planmatige investeringen in energiebesparende maatregelen in de gebouwen 2

PB2-AP3: De duurzaamheidsambtenaar krijgt een bredere taakinvulling, 3

PB2-AP4: De burger wordt aangemoedigd om tot een lagere energie-uitstoot te komen 3

14-19-PB3: Wevelgem stimuleert het bestaan van een gevarieerde soortenrijkdom aan planten en dieren 4

PB3-AP1: Er wordt actief gezocht naar nieuwe opportuniteiten omtrent het bestrijden van onkruid 4

PB3-AP2: Door ecologisch beheer van (bepaalde) zones bouwen we verder aan de biodiversiteit 4

PB3-AP3: Via sensibilisatie en concrete initiatieven wordt ook de burger betrokken bij biodiversiteit 4

14-19-PB4: Verhogen van het aantal verplaatsingen volgens het STOP-principe 5

PB4-AP1: Verplaatsingen door voetgangers en fietsers worden aangemoedigd 5

PB4-AP2: Samen met de aanbieders van openbaar vervoer wordt werk gemaakt van een optimalisering 6

PB4-AP3: Wie voor het privé-vervoer dient te kiezen, moet zijn wagen op een passende wijze kunnen parkeren 6

14-19-PB5: Wevelgem 'goes for zero', conform het charter dat stelt dat elk verkeersslachtoffer één te veel is 6

PB5-AP1: De verkeersleefbaarheid wordt in kaart gebracht 6

PB5-AP2: Uitvoering van infrastructurele maatregelen om ongevallen te verminderen 7

14-19-PB6: Wevelgem behoudt de open ruimte ten behoeve van de natuur, recreatie en landbouw 7

PB6-AP1: Op basis van overleg wordt werk gemaakt van samenwerking met de landbouw 7

PB6-AP2: Behouden van de open ruimte aan de hand van beleidsvisies 7

PB6-AP4: Wevelgem wil de Vlaamse normen behalen inzake voldoende kwalitatief groen in de omgeving 8

PB6-AP5: De groenzones/publieke ruimtes worden gecategoriseerd om de juiste acties in bepaalde zones/gebieden 8

PB6-AP6: Het beheersplan voor de gemeentelijke hovingen wordt uitgevoerd 8

14-19-PB7: Wevelgem verbetert de woonkwaliteit van zowel privé- als huurwoningen 9

PB7-AP1: Het ontwikkelen van een aanvullend premiebeleid 9

PB7-AP2: Ondersteunen van de werking van het sociaal verhuurkantoor, de sociale huisvestingsmaatschappijen en 10

PB7-AP3: Opvolgen van bewoonbaarheid van woningen, onbebouwde percelen en leegstand met het oog op 10

14-19-PB8: Wevelgem voert de woonprogrammatie uit zoals opgenomen in het woonplan 10

PB8-AP1: De nodige acties worden ondernomen om prioritair werk te maken van vernieuwing en verdichting 10

PB8-AP2: De nodige acties worden ondernomen om bijkomend woongebied in de Kleine Molen en de Ijzerpoort 11

14-19-PB9: Wevelgem verhoogt de aantrekkelijkheid van zijn centra 11

PB9-AP1: Specifieke acties worden uitgevoerd voor het centrum van Wevelgem 12

PB9-AP2: Verbetering van het centrum van Moorsele 12

PB9-AP3: Verbetering van het centrum van Gullegem 12

PB9-AP4: De inwoners worden gestimuleerd om te winkelen in de kleinhandelszaken in eigen buurt of 13

PB9-AP5: Bij de bestrijding van zwerfvuil gaat bijzondere aandacht naar de centra 13

PB9-AP6: Specifieke acties worden uitgewerkt in de drie centra om de aantrekkelijkheid te verhogen 14

14-19-PB10: Wevelgem verhoogt de kwaliteit van zijn bedrijventerreinen en creëert nieuwe havens 14

PB10-AP1: De ontwikkeling van nieuwe ambachtelijke zones 14



Inhoudstafel
PB10-AP2: Faciliteren van de werking van bedrijventerreinverenigingen 14

PB10-AP3: Er wordt geïnvesteerd in de heraanleg en de revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen 14

PB10-AP4: Samen met de Vlaamse overheid en andere partners worden er plannen voor de N8 ontwikkeld 15

14-19-PB14: Elke bezoeker wordt in de vernieuwde bibliotheek actief ondersteund in zijn zoektocht 15

PB14-AP1: Uitbouw van een sterk gecentraliseerde hoofdbibliotheek 15

PB14-AP2: Uitbouw van de vraaggerichte bib waar de bevolking met alle vragen terecht kan 16

14-19-PB15: Wevelgem behoudt het zwemaanbod 16

PB15-AP1: Via gerichte ingrepen moet het huidig bad verder voldoen aan de Vlaremwetgeving 16

PB15-AP2: Een goedgekeurd en overlegd plan voor een nieuw zwembad op het sportcentrum Wevelgem 17

14-19-PB16: Met het oog op levenslange sportparticipatie worden activiteiten georganiseerd via 17

PB16-AP1: De buitensportinfrastructuur wordt verder vernieuwd 17

PB16-AP4: De sportdienst zorgt dat de werking van de sportclubs voldoende gekend is bij de bevolking 17

PB16-AP5: De sportdienst organiseert een divers beweeg- en sportaanbod 18

14-19-PB18: Wevelgem werkt aan de veiligheid en de kwaliteit van de jeugdlokalen 18

PB18-AP1: Jeugdwerk kan met de financiële steun van de gemeente zijn infrastructuur verbeteren/uitbouwen 18

PB18-AP2: Voor de jeugdlokalen is brandveiligheid een belangrijk item 19

14-19-PB19: Kinderen krijgen de nodige ruimte om te spelen in Wevelgem 19

PB19-AP1: Het aanbod van speelpleinwerking wordt behouden en georganiseerd binnen goed afgestemde structuren 19

PB19-AP2: Speelruimte wordt behouden en waar nodig versterkt 19

14-19-PB20: Wevelgem wil de maatschappelijke weerbaarheid van kwetsbare kinderen en jongeren verhogen 20

PB20-AP1: Er wordt jeugdopbouwwerk georganiseerd vanuit de jeugddienst 20

14-19-PB21: Wevelgem bevordert de gezondheid van zijn inwoners 20

PB21-AP1: Als gezonde gemeente worden acties opgezet op het vlak van gezondheidspreventie 20

14-19-PB22: Wevelgem bouwt aan een wielerband met Europese steden die een link hebben met het wielergebeuren 21

PB22-AP2: Ondersteunen van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem die de gemeente nadrukkelijk 21

14-19-PB23: Wevelgem sensibiliseert de bevolking op vlak van eerlijke handel en inzake de Noord-Zuiddialoog 21

PB23-AP1: De gemeente zorgt voor bewustmaking rond Noord-Zuid-thema's, 21

PB23-AP2: Wevelgem versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente 22

14-19-PB24: Wevelgem schrijft in op de veiligheidsdoelstellingen die tot stand komen 23

PB24-AP1: Binnen de politiezone wordt bijzondere aandacht gevraagd voor voldoende nachtpatrouilles 23

PB24-AP3: Gemeente investeert verder in de plaatsing van camera's op strategische plaatsen 23

PB24-AP4: De gemeente sensibiliseert de inwoners op het vlak van veiligheid 23

14-19-PB25: Wevelgem wil dat zijn ouderen zo lang mogelijk de kans krijgen om actief deel te nemen 23

PB25-AP1: Uitvoeren van acties uit het witboek betreffende wonen, gezondheid, 24

PB25-AP2: Bij de herinrichting van de site Ter Mote wordt gefocust op verschillende doelgroepen, maar de ouderen in het bijzonder 24

14-19-PB26: De gemeente en het OCMW zetten samen in op de versterking van kansengroepen tot deelname aan de samenleving 24

PB26-AP1: Wevelgem wil alle inwoners kansen geven om te participeren aan het vrijetijdsaanbod georganiseerd door gemeente, OCMW
en verenigingen

24

PB26-AP2: De werkgroep kinderarmoede analyseert de situatie in Wevelgem en formuleert voorstellen voor de aanpak van
kinderarmoede

25

PB26-AP3: In overleg met het Agentschap integratie en inburgering worden op dit vlak concrete initiatieven genomen 25

14-19-PB27: De gemeente kiest voor zijn dienstverlening de beste weg voor de burger, voor zijn klanten 25

PB27-AP1: Een goede dienstverlening vereist een goede inplanting van de loketten 25

PB27-AP2: De digitale weg is een snelle weg naar dienstverlening 26



Inhoudstafel
14-19-PB28: Wevelgem doet bewust een beroep op sociale economie 26

PB28-AP1: De bestaande samenwerkingen met LDE- en maatwerkbedrijven worden waar mogelijk behouden 26

PB28-AP2: De gemeente onderzoekt waar er mogelijkheden zijn om beroep te doen op LDE- en maatwerkbedrijven voor werken 26

14-19-PB29: Wevelgem brengt mensen samen via de ondersteuning van verenigingen en het organiseren 27

PB29-AP1: Verenigingen verder actief ondersteunen 27

PB29-AP2: Wevelgem zet in op co-creatie en coproductie in het evenementenbeleid 27



Doelstellingenrekening (J1)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
00: Algemene financiering 4.054.293,62 30.117.649,96 26.063.356,34 4.072.831,00 30.185.944,00 26.113.113,00 4.094.831,00 32.185.944,00 28.091.113,00

 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 231.749,41 231.749,41 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 145.000,00
  Exploitatie 0,00 231.749,41 231.749,41 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 145.000,00

 Overig beleid 4.054.293,62 29.885.900,55 25.831.606,93 4.072.831,00 30.040.944,00 25.968.113,00 4.094.831,00 32.040.944,00 27.946.113,00
  Exploitatie 1.023.209,27 29.855.134,60 28.831.925,33 1.046.037,00 30.010.178,00 28.964.141,00 1.068.037,00 30.010.178,00 28.942.141,00
  Financiering 3.031.084,35 30.765,95 -3.000.318,40 3.026.794,00 30.766,00 -2.996.028,00 3.026.794,00 2.030.766,00 -996.028,00

01: Algemene organisatie 7.367.960,51 452.983,28 -6.914.977,23 7.748.014,65 576.618,00 -7.171.396,65 8.019.308,00 637.871,00 -7.381.437,00
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 252.966,98 12.539,20 -240.427,78 355.628,26 54.116,00 -301.512,26 556.930,00 54.116,00 -502.814,00

  Exploitatie 118.778,87 1.685,28 -117.093,59 183.263,87 15.116,00 -168.147,87 162.430,00 15.116,00 -147.314,00
  Investeringen 134.188,11 10.853,92 -123.334,19 172.364,39 39.000,00 -133.364,39 394.500,00 39.000,00 -355.500,00

 Overig beleid 7.114.993,53 440.444,08 -6.674.549,45 7.392.386,39 522.502,00 -6.869.884,39 7.462.378,00 583.755,00 -6.878.623,00
  Exploitatie 6.839.963,03 437.984,08 -6.401.978,95 7.061.519,13 477.549,00 -6.583.970,13 7.105.353,00 477.549,00 -6.627.804,00
  Investeringen 275.030,50 2.250,00 -272.780,50 330.667,26 44.753,00 -285.914,26 356.825,00 106.006,00 -250.819,00
  Financiering 0,00 210,00 210,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

02: Veiligheid 4.815.150,89 30.846,53 -4.784.304,36 4.975.498,58 17.525,00 -4.957.973,58 4.829.891,00 17.525,00 -4.812.366,00
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 108.040,79 9.189,00 -98.851,79 198.333,35 0,00 -198.333,35 64.900,00 0,00 -64.900,00

  Exploitatie 75.701,97 9.189,00 -66.512,97 85.650,00 0,00 -85.650,00 64.900,00 0,00 -64.900,00
  Investeringen 32.338,82 0,00 -32.338,82 112.683,35 0,00 -112.683,35 0,00 0,00 0,00

 Overig beleid 4.707.110,10 21.657,53 -4.685.452,57 4.777.165,23 17.525,00 -4.759.640,23 4.764.991,00 17.525,00 -4.747.466,00
  Exploitatie 4.558.413,09 21.657,53 -4.536.755,56 4.605.654,00 17.525,00 -4.588.129,00 4.626.404,00 17.525,00 -4.608.879,00
  Investeringen 148.697,01 0,00 -148.697,01 171.511,23 0,00 -171.511,23 138.587,00 0,00 -138.587,00

03: Openbare infrastructuur en
mobiliteit

7.762.156,85 7.324.808,47 -437.348,38 16.407.642,60 11.602.344,98 -4.805.297,62 11.124.238,00 7.682.061,00 -3.442.177,00

 Prioritaire beleidsdoelstellingen 5.080.963,61 2.216.214,84 -2.864.748,77 12.098.315,39 6.932.773,61 -5.165.541,78 7.687.400,00 3.140.138,00 -4.547.262,00
  Exploitatie 77.670,40 1.280,00 -76.390,40 188.539,14 10.000,00 -178.539,14 174.200,00 10.000,00 -164.200,00
  Investeringen 5.003.293,21 2.214.934,84 -2.788.358,37 11.909.776,25 6.922.773,61 -4.987.002,64 7.513.200,00 3.130.138,00 -4.383.062,00

 Overig beleid 2.681.193,24 5.108.593,63 2.427.400,39 4.309.327,21 4.669.571,37 360.244,16 3.436.838,00 4.541.923,00 1.105.085,00
  Exploitatie 2.120.241,52 5.046.200,10 2.925.958,58 2.401.105,86 4.541.923,00 2.140.817,14 2.415.445,00 4.541.923,00 2.126.478,00
  Investeringen 560.951,72 62.393,53 -498.558,19 1.908.221,35 127.648,37 -1.780.572,98 1.021.393,00 0,00 -1.021.393,00

04: Leefmilieu 4.192.535,79 244.786,51 -3.947.749,28 5.216.268,53 484.161,75 -4.732.106,78 4.868.879,00 368.333,00 -4.500.546,00
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 636.314,04 20.719,93 -615.594,11 1.278.607,38 219.078,75 -1.059.528,63 959.300,00 80.750,00 -878.550,00

  Exploitatie 123.601,19 19.719,93 -103.881,26 158.880,00 16.750,00 -142.130,00 135.000,00 16.750,00 -118.250,00
  Investeringen 512.712,85 1.000,00 -511.712,85 1.119.727,38 202.328,75 -917.398,63 824.300,00 64.000,00 -760.300,00
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
 Overig beleid 3.556.221,75 224.066,58 -3.332.155,17 3.937.661,15 265.083,00 -3.672.578,15 3.909.579,00 287.583,00 -3.621.996,00

  Exploitatie 3.226.519,98 220.833,24 -3.005.686,74 3.426.249,00 265.083,00 -3.161.166,00 3.450.129,00 265.083,00 -3.185.046,00
  Investeringen 329.701,77 3.233,34 -326.468,43 511.412,15 0,00 -511.412,15 459.450,00 22.500,00 -436.950,00

05: Economie en toerisme 193.744,12 56.759,12 -136.985,00 214.295,00 60.086,00 -154.209,00 214.295,00 60.086,00 -154.209,00
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 95.636,60 -140,75 -95.777,35 114.700,00 0,00 -114.700,00 104.000,00 0,00 -104.000,00

  Exploitatie 95.636,60 -140,75 -95.777,35 114.700,00 0,00 -114.700,00 104.000,00 0,00 -104.000,00
  Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Overig beleid 98.107,52 56.899,87 -41.207,65 99.595,00 60.086,00 -39.509,00 110.295,00 60.086,00 -50.209,00
  Exploitatie 98.107,52 56.899,87 -41.207,65 99.595,00 60.086,00 -39.509,00 110.295,00 60.086,00 -50.209,00

06: Wonen 653.768,27 370.655,17 -283.113,10 1.012.355,10 2.088.726,00 1.076.370,90 1.125.135,00 1.932.826,00 807.691,00
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 163.177,14 305.885,00 142.707,86 407.241,99 1.936.400,00 1.529.158,01 502.700,00 1.785.000,00 1.282.300,00

  Exploitatie 47.790,01 0,00 -47.790,01 110.945,00 0,00 -110.945,00 70.700,00 0,00 -70.700,00
  Investeringen 115.387,13 305.885,00 190.497,87 296.296,99 1.936.400,00 1.640.103,01 432.000,00 1.785.000,00 1.353.000,00

 Overig beleid 490.591,13 64.770,17 -425.820,96 605.113,11 152.326,00 -452.787,11 622.435,00 147.826,00 -474.609,00
  Exploitatie 462.708,34 51.312,30 -411.396,04 490.190,00 47.826,00 -442.364,00 500.435,00 47.826,00 -452.609,00
  Investeringen 6.755,61 0,00 -6.755,61 14.923,11 4.500,00 -10.423,11 22.000,00 0,00 -22.000,00
  Financiering 21.127,18 13.457,87 -7.669,31 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

07: Cultuur en feestelijkheden 3.769.854,75 516.253,56 -3.253.601,19 4.073.894,72 595.049,00 -3.478.845,72 4.895.509,00 610.049,00 -4.285.460,00
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 765.743,49 6.346,03 -759.397,46 856.309,90 6.583,00 -849.726,90 1.470.430,00 6.583,00 -1.463.847,00

  Exploitatie 477.044,23 6.346,03 -470.698,20 493.527,62 6.583,00 -486.944,62 485.630,00 6.583,00 -479.047,00
  Investeringen 288.699,26 0,00 -288.699,26 362.782,28 0,00 -362.782,28 984.800,00 0,00 -984.800,00

 Overig beleid 3.004.111,26 509.907,53 -2.494.203,73 3.217.584,82 588.466,00 -2.629.118,82 3.425.079,00 603.466,00 -2.821.613,00
  Exploitatie 2.891.107,54 509.174,20 -2.381.933,34 3.071.947,38 588.266,00 -2.483.681,38 3.079.845,00 588.266,00 -2.491.579,00
  Investeringen 112.933,72 733,33 -112.200,39 145.437,44 0,00 -145.437,44 345.034,00 15.000,00 -330.034,00
  Financiering 70,00 0,00 -70,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

08: Sport 2.588.965,23 337.929,62 -2.251.035,61 3.277.468,33 350.375,00 -2.927.093,33 3.348.207,00 350.375,00 -2.997.832,00
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 461.516,56 149.291,67 -312.224,89 929.658,90 159.000,00 -770.658,90 797.631,00 159.000,00 -638.631,00

  Exploitatie 403.042,63 149.291,67 -253.750,96 424.876,78 159.000,00 -265.876,78 390.631,00 159.000,00 -231.631,00
  Investeringen 58.473,93 0,00 -58.473,93 504.782,12 0,00 -504.782,12 407.000,00 0,00 -407.000,00

 Overig beleid 2.127.448,67 188.637,95 -1.938.810,72 2.347.809,43 191.375,00 -2.156.434,43 2.550.576,00 191.375,00 -2.359.201,00
  Exploitatie 2.016.840,19 188.637,95 -1.828.202,24 2.157.730,22 191.375,00 -1.966.355,22 2.191.976,00 191.375,00 -2.000.601,00
  Investeringen 110.608,48 0,00 -110.608,48 190.079,21 0,00 -190.079,21 358.600,00 0,00 -358.600,00

09: Jeugd 694.085,30 50.825,47 -643.259,83 912.693,00 45.680,00 -867.013,00 826.693,00 45.680,00 -781.013,00
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 433.954,65 36.334,85 -397.619,80 596.893,00 35.233,00 -561.660,00 511.343,00 35.233,00 -476.110,00

  Exploitatie 298.431,92 36.334,85 -262.097,07 345.893,00 35.233,00 -310.660,00 346.343,00 35.233,00 -311.110,00
  Investeringen 135.522,73 0,00 -135.522,73 251.000,00 0,00 -251.000,00 165.000,00 0,00 -165.000,00

 Overig beleid 260.130,65 14.490,62 -245.640,03 315.800,00 10.447,00 -305.353,00 315.350,00 10.447,00 -304.903,00
  Exploitatie 260.130,65 14.490,62 -245.640,03 315.800,00 10.447,00 -305.353,00 315.350,00 10.447,00 -304.903,00
  Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
10: Welzijn 4.032.247,41 98.491,28 -3.933.756,13 4.032.863,00 26.395,00 -4.006.468,00 4.475.898,85 26.395,00 -4.449.503,85

 Prioritaire beleidsdoelstellingen 84.909,98 77.987,11 -6.922,87 57.800,00 6.887,00 -50.913,00 49.000,00 6.887,00 -42.113,00
  Exploitatie 84.909,98 77.987,11 -6.922,87 57.800,00 6.887,00 -50.913,00 49.000,00 6.887,00 -42.113,00
  Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Overig beleid 3.947.337,43 20.504,17 -3.926.833,26 3.975.063,00 19.508,00 -3.955.555,00 4.426.898,85 19.508,00 -4.407.390,85
  Exploitatie 3.947.337,43 20.504,17 -3.926.833,26 3.975.063,00 19.508,00 -3.955.555,00 3.983.863,00 19.508,00 -3.964.355,00
  Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.035,85 0,00 -443.035,85

11: Onderwijs 3.424.011,94 3.175.000,82 -249.011,12 3.600.031,77 2.959.774,00 -640.257,77 3.564.579,00 2.939.774,00 -624.805,00
 Prioritaire beleidsdoelstellingen 29.174,03 0,00 -29.174,03 50.633,00 0,00 -50.633,00 58.600,00 0,00 -58.600,00

  Exploitatie 13.365,39 0,00 -13.365,39 21.750,00 0,00 -21.750,00 21.000,00 0,00 -21.000,00
  Investeringen 15.808,64 0,00 -15.808,64 28.883,00 0,00 -28.883,00 37.600,00 0,00 -37.600,00

 Overig beleid 3.394.837,91 3.175.000,82 -219.837,09 3.549.398,77 2.959.774,00 -589.624,77 3.505.979,00 2.939.774,00 -566.205,00
  Exploitatie 3.347.370,07 3.175.000,82 -172.369,25 3.442.729,00 2.959.774,00 -482.955,00 3.408.479,00 2.939.774,00 -468.705,00
  Investeringen 47.467,84 0,00 -47.467,84 106.669,77 0,00 -106.669,77 97.500,00 0,00 -97.500,00

Totalen 43.548.774,68 42.776.989,79 -771.784,89 55.543.856,28 48.992.678,73 -6.551.177,55 51.387.463,85 46.856.919,00 -4.530.544,85
Exploitatie 32.607.921,82 40.131.272,01 7.523.350,19 34.279.445,00 39.584.109,00 5.304.664,00 34.259.445,00 39.564.109,00 5.304.664,00
Investeringen 7.888.571,33 2.601.283,96 -5.287.287,37 18.137.217,28 9.277.403,73 -8.859.813,55 14.000.824,85 5.161.644,00 -8.839.180,85
Financiering 3.052.281,53 44.433,82 -3.007.847,71 3.127.194,00 131.166,00 -2.996.028,00 3.127.194,00 2.131.166,00 -996.028,00
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Financiële toestand van de jaarrekening
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A) 7.523.350,19 5.304.664,00 5.304.664,00

A. Uitgaven 32.607.921,82 34.279.445,00 34.259.445,00
B. Ontvangsten 40.131.272,01 39.584.109,00 39.564.109,00

1a. Belastingen en boetes 22.394.529,26 22.593.339,00 22.593.339,00
2. Overige 17.736.742,75 16.990.770,00 16.970.770,00

II. Investeringsbudget (B-A) -5.287.287,37 -8.859.813,55 -8.839.180,85
A. Uitgaven 7.888.571,33 18.137.217,28 14.000.824,85
B. Ontvangsten 2.601.283,96 9.277.403,73 5.161.644,00

III. Andere (B-A) -3.007.847,71 -2.996.028,00 -996.028,00
A. Uitgaven 3.052.281,53 3.127.194,00 3.127.194,00

1. Aflossing financiële schulden 3.031.084,35 3.026.794,00 3.026.794,00
a. Periodieke aflossingen 3.031.084,35 3.026.794,00 3.026.794,00

3. Overige transacties 21.197,18 100.400,00 100.400,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 21.197,18 100.400,00 100.400,00

B. Ontvangsten 44.433,82 131.166,00 2.131.166,00
1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 2.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 30.765,95 30.766,00 30.766,00

a. Periodieke terugvorderingen 30.765,95 30.766,00 30.766,00
3. Overige transacties 13.667,87 100.400,00 100.400,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten 13.667,87 100.400,00 100.400,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -771.784,89 -6.551.177,55 -4.530.544,85
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 29.974.910,61 29.974.910,61 22.849.430,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 29.203.125,72 23.423.733,06 18.318.885,15
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.349.267,03 4.609.145,44 4.609.145,44

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 903.173,16 903.887,06 903.887,06
B. Bestemde gelden voor investeringen 3.446.093,87 3.705.258,38 3.705.258,38

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 24.853.858,69 18.814.587,62 13.709.739,71

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B) 8.405.597,91 6.195.897,00 6.217.897,00

A. Exploitatieontvangsten 40.131.272,01 39.584.109,00 39.564.109,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 31.725.674,10 33.388.212,00 33.346.212,00

1. Exploitatie-uitgaven 32.607.921,82 34.279.445,00 34.259.445,00
2. Nettokosten van schulden 882.247,72 891.233,00 913.233,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 3.882.566,12 3.887.261,00 3.909.261,00
A. Netto-aflossingen van schulden 3.000.318,40 2.996.028,00 2.996.028,00
B. Nettokosten van schulden 882.247,72 891.233,00 913.233,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 4.523.031,79 2.308.636,00 2.308.636,00



FINANCIËLE NOTA



Exploitatierekening (J2)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

00: Algemene financiering 1.023.209,27 30.086.884,01 29.063.674,74 1.046.037,00 30.155.178,00 29.109.141,00 1.068.037,00 30.155.178,00 29.087.141,00

01: Algemene organisatie 6.958.741,90 439.669,36 -6.519.072,54 7.244.783,00 492.665,00 -6.752.118,00 7.267.783,00 492.665,00 -6.775.118,00

02: Veiligheid 4.634.115,06 30.846,53 -4.603.268,53 4.691.304,00 17.525,00 -4.673.779,00 4.691.304,00 17.525,00 -4.673.779,00

03: Openbare infrastructuur en
mobiliteit

2.197.911,92 5.047.480,10 2.849.568,18 2.589.645,00 4.551.923,00 1.962.278,00 2.589.645,00 4.551.923,00 1.962.278,00

04: Leefmilieu 3.350.121,17 240.553,17 -3.109.568,00 3.585.129,00 281.833,00 -3.303.296,00 3.585.129,00 281.833,00 -3.303.296,00

05: Economie en toerisme 193.744,12 56.759,12 -136.985,00 214.295,00 60.086,00 -154.209,00 214.295,00 60.086,00 -154.209,00

06: Wonen 510.498,35 51.312,30 -459.186,05 601.135,00 47.826,00 -553.309,00 571.135,00 47.826,00 -523.309,00

07: Cultuur en feestelijkheden 3.368.151,77 515.520,23 -2.852.631,54 3.565.475,00 594.849,00 -2.970.626,00 3.565.475,00 594.849,00 -2.970.626,00

08: Sport 2.419.882,82 337.929,62 -2.081.953,20 2.582.607,00 350.375,00 -2.232.232,00 2.582.607,00 350.375,00 -2.232.232,00

09: Jeugd 558.562,57 50.825,47 -507.737,10 661.693,00 45.680,00 -616.013,00 661.693,00 45.680,00 -616.013,00

10: Welzijn 4.032.247,41 98.491,28 -3.933.756,13 4.032.863,00 26.395,00 -4.006.468,00 4.032.863,00 26.395,00 -4.006.468,00

11: Onderwijs 3.360.735,46 3.175.000,82 -185.734,64 3.464.479,00 2.959.774,00 -504.705,00 3.429.479,00 2.939.774,00 -489.705,00

Totalen 32.607.921,82 40.131.272,01 7.523.350,19 34.279.445,00 39.584.109,00 5.304.664,00 34.259.445,00 39.564.109,00 5.304.664,00



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

01: Algemene organisatie 409.218,61 13.103,92 -396.114,69 503.031,65 83.753,00 -419.278,65 751.325,00 145.006,00 -606.319,00
02: Veiligheid 181.035,83 0,00 -181.035,83 284.194,58 0,00 -284.194,58 138.587,00 0,00 -138.587,00
03: Openbare infrastructuur en
mobiliteit

5.564.244,93 2.277.328,37 -3.286.916,56 13.817.997,60 7.050.421,98 -6.767.575,62 8.534.593,00 3.130.138,00 -5.404.455,00

04: Leefmilieu 842.414,62 4.233,34 -838.181,28 1.631.139,53 202.328,75 -1.428.810,78 1.283.750,00 86.500,00 -1.197.250,00

05: Economie en toerisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06: Wonen 122.142,74 305.885,00 183.742,26 311.220,10 1.940.900,00 1.629.679,90 454.000,00 1.785.000,00 1.331.000,00
07: Cultuur en feestelijkheden 401.632,98 733,33 -400.899,65 508.219,72 0,00 -508.219,72 1.329.834,00 15.000,00 -1.314.834,00

08: Sport 169.082,41 0,00 -169.082,41 694.861,33 0,00 -694.861,33 765.600,00 0,00 -765.600,00
09: Jeugd 135.522,73 0,00 -135.522,73 251.000,00 0,00 -251.000,00 165.000,00 0,00 -165.000,00
10: Welzijn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.035,85 0,00 -443.035,85
11: Onderwijs 63.276,48 0,00 -63.276,48 135.552,77 0,00 -135.552,77 135.100,00 0,00 -135.100,00
Totalen 7.888.571,33 2.601.283,96 -5.287.287,37 18.137.217,28 9.277.403,73 -8.859.813,55 14.000.824,85 5.161.644,00 -8.839.180,85



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem



Liquiditeitenrekening (J5)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 7.523.350,19 5.304.664,00 5.304.664,00
A. Uitgaven 32.607.921,82 34.279.445,00 34.259.445,00
B. Ontvangsten 40.131.272,01 39.584.109,00 39.564.109,00

1a. Belastingen en boetes 22.394.529,26 22.593.339,00 22.593.339,00
2. Overige 17.736.742,75 16.990.770,00 16.970.770,00

II. Investeringsbudget (B-A) -5.287.287,37 -8.859.813,55 -8.839.180,85
A. Uitgaven 7.888.571,33 18.137.217,28 14.000.824,85
B. Ontvangsten 2.601.283,96 9.277.403,73 5.161.644,00

III. Andere (B-A) -3.007.847,71 -2.996.028,00 -996.028,00
A. Uitgaven 3.052.281,53 3.127.194,00 3.127.194,00

1. Aflossing financiële schulden 3.031.084,35 3.026.794,00 3.026.794,00
a. Periodieke aflossingen 3.031.084,35 3.026.794,00 3.026.794,00

3. Overige transacties 21.197,18 100.400,00 100.400,00
B. Ontvangsten 44.433,82 131.166,00 2.131.166,00

1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 2.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 30.765,95 30.766,00 30.766,00

a. Periodieke terugvorderingen 30.765,95 30.766,00 30.766,00
3. Overige transacties 13.667,87 100.400,00 100.400,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -771.784,89 -6.551.177,55 -4.530.544,85
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 29.974.910,61 29.974.910,61 22.849.430,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 29.203.125,72 23.423.733,06 18.318.885,15
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.349.267,03 4.609.145,44 4.609.145,44

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 903.173,16 903.887,06 903.887,06
B. Bestemde gelden voor investeringen 3.446.093,87 3.705.258,38 3.705.258,38

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 24.853.858,69 18.814.587,62 13.709.739,71
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Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op
31/12

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatie 813.887,06 89.286,10 90.000,00 90.000,00 903.173,16

BELEGGING: Lange termijnbelegging 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BESTEXPL1: Pensioenvoorzieningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BESTEXPL2: Voorziening voor Mirom
(fusie + pensioenen)

790.410,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 880.410,00

BESTEXPL3: Uitgaven dmv
trekkingsrechten

23.477,06 -713,90 0,00 0,00 22.763,16

PENSIOEN: Pensioenfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Investering 4.136.423,38 -690.329,51 -431.165,00 -431.165,00 3.446.093,87

BESTINV1: Investeringen dmv
trekkingsrechten

830.258,38 -259.164,51 0,00 0,00 571.093,87

BESTINV2: Voorziening voor nieuw
zwembad

2.875.000,00 0,00 0,00 0,00 2.875.000,00

BESTINV3: Investeringen OCMW 431.165,00 -431.165,00 -431.165,00 -431.165,00 0,00
INVEST: Trekkingsrechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalen 4.950.310,44 -601.043,41 -341.165,00 -341.165,00 4.349.267,03
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TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA



Rekening                   Gemeentebestuur Wevelgem 2018 
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Gemeentebestuur Wevelgem (NIS 34041) 

Vanackerestraat 16 

8560 Wevelgem 

 

Rapporteringsperiode:  2018 

 

TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 

Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 

en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging. 

De exploitatierekening 2018 sluit af met volgende totalen: 

• Uitgaven:   € 32 607 921,82 

• Ontvangsten:  € 40 131 272,01 

Ten opzichte van de laatste budgetwijziging van 2018 is dit een verschil van: 

• Uitgaven:   € - 1 651 523,18 (-4,82 %) 

• Ontvangsten:  €   567 163,01 (1,43 %) 

 

De exploitatie-uitgaven 

Voor het afgesloten boekjaar 2018 noteren we een uitgave van 32 607 921,82 euro, dit is 

4,82% lager dan gebudgetteerd. Deze afwijking tussen het budget en de jaarrekening ligt 

in lijn met de resultaten die we noteren in voorgaande jaren van het meerjarenplan 2014-

2019. Ramingen werden iets nauwkeuriger ingeschat dan in 2017. Met de nieuwe BBC 

2020 regelgeving proberen we verder de cultuuromslag te maken om ramingen scherper 

te stellen. We moeten nog meer vertrouwd raken met het botsen op een hypothetisch 

plafond, waarbij kredietverschuivingen een middel zijn om de ramingen te actualiseren, in 

functie van het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.   

Een overzicht van de afwijkingen tussen budget en rekening bij de exploitatie-uitgaven: 

Jaarrekening Budget  Rekening  Verschil Budget-Rekening 

2018  € 34.259.445  € 32.607.922 4,82% 

2017  € 33.723.658  € 31.882.143 5,46% 

2016  € 34.225.956  € 32.536.207  4,94% 

2015  € 32.262.114   € 30.536.653  5,35% 

2014  € 34.017.321   € 32.064.215  5,74% 

 

Binnen het exploitatiebudget zijn het de verschillende rubrieken samen die het resultaat 

bepalen. Daarom worden de rubrieken hieronder verder geanalyseerd:   

1. Goederen en diensten 

De afwijking tussen het budget en de uiteindelijke rekening (zie eerder) wordt voornamelijk 

verklaard door de gap binnen de rubriek goederen en diensten. Het zijn dan ook vooral 

deze kredieten die door de verschillende diensten worden geraamd en beheerd. Elke dienst 
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wil er zich van verzekeren over voldoende krediet te beschikken om de vooropgestelde 

doelstellingen te kunnen bereiken.    

Jaarrekening  Rekening  

2018 €       6 668 536 

2017 €       6 282 325 

2016 €       6 446 038 

2015 €       6 065 580  

2014 €       6 057 173  

 

In de rubriek goederen en diensten zien we een stijging van de uitgaven in vergelijking 

met het voorgaande jaar. We gaven in totaal 386 211 euro meer uit. Niettegenstaande we 

meer uit hebben gegeven dan vorig jaar, bleven we wel ruimschoots binnen het voorziene 

krediet van 7 629 345 euro, een afwijking van -14,4%.   

Uiteraard zien we binnen deze rubriek heel wat schommelingen ten opzichte van vorig jaar, 

enkel de voornaamste stijgingen en dalingen worden toegelicht:   

Een eerste opmerkelijke stijging is te zien binnen het beleidsdomein algemene financiering. 

De administratieve kosten die verschuldigd zijn voor het innen van de aanvullende 

personenbelasting bedragen zo’n 48 000 euro meer dan vorig jaar. Hieraan gekoppeld zou 

je ook een stijging van de ontvangsten verwachten, gelet op het feit dat de administratieve 

kosten als een percentage van de ontvangsten worden berekend. De oorzaak is te vinden 

in het feit dat er sedert augustus 2017 voor het eerst met een voorschottenregeling werd 

gewerkt voor wat betreft de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Pas in mei 

2018 ontvingen we de afrekening van onze effectieve ontvangsten voor de periode 

september 2017 – april 2018. Volgens de, door de hogere overheid, opgelegde 

boekingsfiche, dienden de administratieve kosten die gepaard gingen met de inning van 

de ontvangsten worden verwerkt in het boekjaar 2018. We zaten hier dus met een 

éénmalige overlap door de opstart van het nieuwe systeem.  

Binnen het beleidsdomein leefmilieu zien we een stijging van +- 97 600 euro t.o.v. het 

boekjaar 2017. De oorzaak hiervan is grotendeels te wijten aan de vertraging op de 

facturatie van het onderhoud van de groenzones van het bedrijventerrein Gullegem-

Moorsele. De uitgaven van 2017 vielen volledig ten laste van het boekjaar 2018. Daarnaast 

werden binnen dit beleidsdomein de jaarlijkse uitgaven genoteerd voor het onderhoud van 

de groenzones, het openbaar domein en de bebloeming van de centra. 

Via het maatwerk- en lokaal diensteneconomiebedrijf Werkplus vzw werd in 2018 een grote 

inspanning geleverd om de hydranten en de signalisatie ervan te inspecteren en 

onderhouden. Dit betekent een bijkomende uitgave van +- 49 000 euro binnen het 

beleidsdomein veiligheid in vergelijking met 2017.   

Daarnaast kan er jaarlijks een deel van de dalingen of stijgingen in de uitgaven verklaard 

worden door de onvoorspelbaarheid van de facturatie van energie. Ook dit jaar is geen 

uitzondering. We zien dat er midden 2018 nog een afrekening ontvangen werd voor de 

openbare verlichting van een periode in 2017. Dit naast de voorschotten die werden 

geboekt. We zien in 2018 een stijging van 157 000 euro ten opzichte van 2017. 

2018 stond in het teken van de centra. In Moorsele werd het pas gerenoveerde kerkplein 

feestelijk ingehuldigd met ‘Feest op het Plein’. In juni 2018 werd ook de heraanleg van het 
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Park gevierd. De stijging van 36 709 euro in de uitgaven voor het beleidsdomein ‘cultuur 

en feestelijkheden’ wordt hierdoor dan ook deels verklaard.  

Ook op het vlak van economie werd er in 2018 een stuk meer uitgegeven dan het vorig 

jaar (+ 46 293 euro). Dit valt o.a. te verklaren door de licentie- en onderhoudskosten van 

de kadobon-automaten die voor de eerste keer werden gefactureerd. Daarnaast draaide 

het marktproject in 2018, in samenwerking met vzw Effect, op volle toeren. In 2018 werd 

er opnieuw een ondernemersfeest georganiseerd, dit kon rekenen op een nog grotere 

opkomst dan het jaar voordien.   

Binnen het beleidsdomein ‘Sport’ zien we een daling van de uitgaven t.o.v. vorig jaar (+- 

65 000 euro). Dit is niet te wijten aan het feit dat er minder werd uitgevoerd, wel aan het 

feit dat er een zekere vertraging zat op de facturatie van een aantal werken en diensten, 

zoals o.a. de renovatie van de voetbalterreinen. Deze facturen werden ontvangen na het 

afsluiten van de boekhouding 2018, waardoor ze budgettair verwerkt worden in het 

boekjaar 2019. In het uitgavenpatroon 2019 verwachten we hierdoor dus een stijging te 

zien.   

De uitgaven voor onderwijs kennen in 2018 dan weer een opwaartse beweging (+- 33 000 

euro). Vooral de uitgaven voor de aankoop van dranken en voedingswaren voor verkoop 

zijn gestegen. Zoals de omschrijving doet vermoeden, zien we ook een stijging van de 

ontvangsten binnen het beleidsdomein ‘Onderwijs’.  

 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

In 2018 noteren we een uitgave voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen van 

14 554 200,22 euro. Dit is 293 009 euro of 2,05% meer dan het jaar voorheen, maar wel 

356 231 euro of 2,39% minder dan gebudgetteerd.  

De aanpassing van de salarisschalen van de decretale graden en het salaris van de adjunct-

algemeen directeur dat sedert 2018 volledig ten laste van de gemeentekas valt, verklaren 

grotendeels de stijging in de uitgaven.  

Daarnaast werden alle brutowedden met 2% geïndexeerd vanaf oktober 2018, dit omwille 

van de overschrijding van de spilindex voor overheidswedden en sociale uitkeringen in 

augustus 2018. In de uitgaven voor bezoldigingen wordt jaarlijks ook een stijging van de 

anciënniteit van personeelsleden weerspiegeld.  

Een andere belangrijke verklaring voor het niet perfect aansluiten van de rekeningcijfers 

met de gebudgetteerde uitgaven is uiteraard de opname van verlofstelsels, het uit dienst 

treden van een aantal personeelsleden en aanwervingen die niet altijd onmiddellijk 

aansluiten bij het vertrek van een personeelslid.  

 

3. Toegestane werkingssubsidies 

Van het voorziene krediet (10 701 400 euro) werd uiteindelijk een bedrag van 

10 422 872,92 euro uitgegeven, 2,6% van het krediet bleef onbenut. In vergelijking met 

het jaar voordien, gaven we zo’n 684 394 euro meer uit.  
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De grootste verklaring van de stijging t.o.v. vorig boekjaar is te wijten aan de 

boekingswijze van de bijdrage aan Mirom Menen (634 031 euro). Gelet op het feit dat we 

bijdragen in het verlies (en dus de werking), boeken we de uitgave sedert 2018 binnen 

deze rubriek en niet langer als een financiële uitgave (zie verder).  

De bijdragen voor het OCMW, de hulpverleningszone, de politiezone en de kerkfabrieken 

werden uitbetaald zoals voorzien. Weliswaar ontvingen we in 2018 nog een compensatie 

van +- 37 000 euro voor de overdracht van rollend materieel bij de opstart van de 

hulpverleningszone. De bijdrage aan de politiezone nam in 2018 toe met 92 650 euro. 

Deze rubriek bevat ook heel wat andere subsidies, zoals toelagen voor thuisverzorging, 

premies voor woonbeleid, het lokaal jeugdwerk, sportverenigingen, 

gemeenschapsvormende activiteiten,… In 2018 hadden we voor de eerste maal 

uitbetalingen betreffende de bouw- en renovatiepremie en de toegankelijkheidspremie 

voor handelsvestigingen.  

Daarnaast werd de boekingswijze voor het schenken van cadeaubonnen bij huwelijken en 

jubilea aangepast. Het is correcter deze in de rubriek van toegestane werkingssubsidies 

onder te brengen. Deze operatie brengt een stijging met zich mee van +- 30 000 euro 

t.o.v. vorig jaar. 

  

4. Operationele uitgaven 

In 2018 boeken we 75 022,11 euro aan operationele uitgaven. Dit zijn uitgaven 

betreffende roerende en onroerende voorheffing, schadeloosstellingen en onwaarden. 

Dit is een daling van 58 628,9 euro in vergelijking met het boekjaar 2017. Deze evolutie 

is te wijten aan het feit dat we in 2018 minder onwaarden boekten naar aanleiding van 

faillissementen en attesten van onvermogen.  

 

5. Financiële uitgaven 

De financiële uitgaven bedragen 887 290,36 euro, dit is een daling van 579 205,85 euro 

tegenover 2015.  

De grootste verklaring van de daling is de gewijzigde boekingswijze voor de bijdrage aan 

Mirom Menen (zie eerder onder de rubriek ‘Toegestane werkingssubsidies’).  

De te betalen intresten voor leningen ten laste van de gemeente daalden in 2018 met +- 

64 500 euro. Naarmate leningen evolueren, daalt het aandeel intresten en nemen de 

kapitaalaflossingen toe (principe van leningen met jaarlijkse annuïteiten, gemeente neemt 

gemiddeld minder leningen op dan er afgelost wordt aan kapitaal). In 2018 werd de initieel 

voorziene lening niet opgenomen, gelet op de gunstige rekeningcijfers van 2017.  
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De exploitatieontvangsten 

We sluiten de rekening 2018 af met een exploitatieontvangst van 40 131 272,01 euro. Dit 

is maar liefst 567 163,01 euro of 1,43% meer dan gebudgetteerd. We zien wel een daling 

van 434 461,6 euro of 1,07% t.o.v. vorig jaar.  

De ontvangsten worden, net zoals de uitgaven, steeds zo accuraat mogelijk ingeschat. 

Uiteraard blijft ook hier het voorzichtigheidsprincipe meespelen in de opmaak van het 

budget.  

Dat we een stuk minder hebben ontvangen dan vorig jaar, is niet verbazingwekkend. Vorig 

jaar noteerden we een aantal ontvangsten met uitzonderlijk karakter binnen onze 

financiële vaste activa. In 2017 ontvingen we een uitzonderlijk dividend van Efin nv t.w.v. 

375 272,15 euro en een verhoogd dividend van FIGGA voor een bedrag van 944 508 euro 

(ontvangst 2016: 159 349 euro). 

Om tot betere inzichten te komen, worden de rubrieken meer in detail toegelicht:  

1. Ontvangsten uit de werking 

De ontvangsten uit de werking bedragen 36 907 699,65 euro in 2018, dit is een gap van -

265 106 euro of -6,8% ten opzichte van de vooropgestelde raming of een daling van 

294 350 euro of -7,5% in vergelijking met 2017. 

De grootste reden voor de daling in 2018 t.o.v. 2017 betreft de ontvangst voor het 

transport van afval- en regenwater. In 2017 noteerden we een positieve uitschieter, zijnde 

1 824 046 euro. Deze meerontvangst konden we in 2017 realiseren omdat een vergoeding 

werd aangerekend aan de gebruiker van private waterwinning als bijdrage in de kosten 

voor de sanering van het afvalwater en dit voor de periode 2007-2016. In 2018 liggen de 

ontvangsten dan weer in lijn met die van voorgaande jaren, namelijk 1 591 191 euro (-

232 855 euro), wel bij benadering 58 000 euro onder het voorziene krediet. Het blijft dan 

ook een heel moeilijke ontvangstenpost om te budgetteren.  

In 2018 noteerden we zo’n 47 000 euro minder aan ontvangsten voor identiteitsbewijzen, 

zoals reispassen, rijbewijzen en EID’s in vergelijking met wat we hiervoor geraamd hadden. 

Ook de ontvangsten betreffende de verkoop van vuilniszakken bedroegen 61 000 euro 

minder dan gebudgetteerd.  

 

2. De fiscale ontvangsten 

In 2018 inden we 22 394 529,26 euro aan fiscale ontvangsten. Een stijging van 263 150,86 

euro ten opzichte van het voorgaand boekjaar.  

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zorgen voor een ontvangst van 12 216 997 

euro, een stijging van 415 673 euro in vergelijking met vorig jaar en slechts 23 500 euro 

onder de vooropgestelde raming. Deze ontvangst wordt beïnvloed door het volume en de 

aard van de onroerende goederen, en uiteraard de waardering ervan (kadastraal inkomen, 

te indexeren). 

De tweede grootste speler binnen deze rubriek is de aanvullende personenbelasting. Heel 

wat factoren, zoals het aantal inwoners, de activiteitsgraad van de bevolking, de taxshift, 
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het inkohieringsritme van de fiscus, e.a. hebben hun invloed op deze ontvangst. Daarnaast 

werd de aanslagvoet vanaf 2018 verlaagd van 7% naar 6,8%. We sluiten de rekening 2018 

af met een ontvangst van 7 898 864 euro, een daling van 333 055 euro in vergelijking met 

2017.  

Naast de hiervoor vermelde en twee voornaamste posten binnen de fiscale ontvangsten, 

hebben we nog een aantal andere en aanvullende belastingen. De ontvangsten van deze 

belastingen liggen in lijn van de verwachtingen en in lijn met vorige jaren. De enige 

afwijking situeert zich in de ontvangsten van de belasting groenzones in verkaveling, een 

stijging van 121 626 euro in vergelijking met de ontvangsten van 2017.  

 

3. De algemene werkingssubsidies 

De algemene werkingssubsidies bedragen in totaal 7 627 024,96 euro in 2018. Dit is 

132 451 euro meer dan in 2017. De stijging is te verklaren door de stijging van het 

gemeentefonds, een toename van 125 131,04 euro of 2,26%. De stijging is kleiner dan de 

globale stijging van het gemeentefonds, die jaarlijks 3,5% bedraagt. Voor de toekenning 

van de middelen worden heel wat parameters gebruikt, waarbij de relatieve posities van 

gemeenten tegenover elkaar een doorslaggevende rol spelen. 

Andere ontvangsten binnen deze rubriek, zoals de compensatie Elia-heffing (477 101 

euro), de sectorale subsidies (625 634 euro) en de Gesco regularisatiepremie (691 604 

euro) blijven op hetzelfde peil als vorig jaar, de voorziene bedragen werden volledig geïnd.  

 

4. De specifieke werkingssubsidies 

In 2018 ontvingen we 3 021 516,43 euro aan specifieke werkingssubsidies, in 2017 

bedroegen die 2 757 984,15 euro. De stijging in de ontvangsten is te wijten aan het tijdstip 

van boeken van de werkingsmiddelen die we van het Ministerie ontvangen voor onderwijs. 

Het betreft een éénmalige overlapping. Hoewel we het eerste deel van het werkingsbudget 

voor het schooljaar 2018-2019 pas in januari 2019 ontvingen, werd dit budgettair nog 

toegewezen aan het boekjaar 2018. Hiermee willen we uitgaven en ontvangsten nog beter 

met elkaar gaan matchen.  

 

5. Andere operationele ontvangsten  

Binnen de rubriek ‘Andere operationele ontvangsten’ zijn ontvangsten terug te vinden 

betreffende de werknemersbijdrages voor maaltijdcheques, ontvangsten n.a.v. 

schadevergoedingen, terugbetalingen van arbeidsongevallen, terugvorderingen van 

diverse loonlasten en overige operationele opbrengsten.  

We noteren een totale ontvangst van 235 207,76 euro, dit is 60 601 euro meer dan in 

2017. De stijging in deze ontvangsten wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door het feit dat 

de gemeente recent voor een aantal activiteiten (zoals bijvoorbeeld de kortlopende 

onroerende verhuur en de verhuur van feestmateriaal) aan de btw onderworpen werd. Met 

de btw-administratie werd in 2018 een bepaalde werkwijze voor btw-recuperatie 
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afgesproken. Dit akkoord gaf aanleiding tot een btw-herziening ten gunste van de 

gemeente.  

 

6. De financiële ontvangsten 

De voornaamste ontvangst binnen deze rubriek zijn de opbrengsten uit de financiële vaste 

activa. Ze maken zo’n 97,42% uit van de totale ontvangsten binnen deze rubriek. In 2018 

realiseren we een financiële ontvangst van 3 223 572,36 euro. Hiermee landen we opnieuw 

op het niveau van 2016. Zoals eerder vermeld (zie pagina 5) is de vergelijking met het 

boekjaar 2017 minder aangewezen, omdat we toen een aantal uitzonderlijke dividenden 

mochten ontvangen.  

Ook de intresten die we realiseren op onze zicht-, spaar- en termijnrekeningen zijn te 

vinden in deze rubriek. Bij de opmaak van het budget werden de verwachtingen, gelet op 

de lage rentestanden, al wat afgezwakt. Toch noteren we hier nog een ontvangst van 

61 586,21 euro.   

 

De aansluiting van de staat van opbrengsten en kosten (SOK) bij de 

exploitatierekening  

De staat van opbrengsten en kosten kent in vergelijking met de exploitatierekening als 

extra rubriek o.a. de ‘afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen’. Daarnaast 

worden in de staat van opbrengsten en kosten ook een aantal eindejaarsverrichtingen 

zichtbaar die enkel in de algemene boekhouding hun weerslag hebben.  

In overeenstemming met de beslissing van de gemeenteraad van 11 september 2015 werd 

ook in 2018 een bijkomende pensioenvoorziening van 90 000 euro verwerkt. De teller staat 

ondertussen al op 450 000 euro. Deze voorziening leggen we aan ter financiering van de 

responsabiliseringsbijdrage voor Mirom Menen die we verwachten vanaf 2025.  

Daarnaast blijft onze provisie voor de pensioenlasten van mandatarissen quasi 

ongewijzigd.  

De voorziening van het vakantiegeld wordt bijgesteld tot 932 602 euro.  

Conform de vooropgestelde waarderingsregels worden ook in 2018 waardeverminderingen 

op de werkingsvorderingen geboekt, een bedrag van 9 810,45 euro werd geboekt.  

In de jaarrekening zien we dat de exploitatierekening wordt afgesloten met een resultaat 

van 7 523 350,19 euro. De staat van opbrengsten en kosten sluiten we af met een positief 

resultaat van 3 375 587,82 euro. 



Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Code Totaal 00: Algemene
financiering

01: Algemene
organisatie

02: Veiligheid 03: Openbare
infrastructuur en

mobiliteit

04: Leefmilieu

I. Uitgaven 32.607.921,82 1.023.209,27 6.958.741,90 4.634.115,06 2.197.911,92 3.350.121,17
A. Operationele uitgaven 31.720.631,46 135.918,91 6.958.741,90 4.634.115,06 2.197.911,92 3.350.121,17

1. Goederen en diensten 60/1 6.668.536,21 105.142,30 1.523.587,16 133.852,41 973.001,30 999.426,35
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 14.554.200,22 0,00 4.877.600,69 272,21 1.205.531,98 1.709.856,90
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Toegestane werkingssubsidies 649 10.422.872,92 0,00 518.901,29 4.499.990,44 16.765,74 639.348,00
5. Andere operationele uitgaven 640/7 75.022,11 30.776,61 38.652,76 0,00 2.612,90 1.489,92

B. Financiële uitgaven 65 887.290,36 887.290,36 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 40.131.272,01 30.086.884,01 439.669,36 30.846,53 5.047.480,10 240.553,17
A. Operationele ontvangsten 36.907.699,65 30.019.982,79 439.551,76 30.846,53 1.907.928,58 240.553,17

1. Ontvangsten uit de werking 70 3.629.421,24 0,00 293.764,49 18.967,24 1.830.175,09 180.855,28
2. Fiscale ontvangsten en boetes 22.394.529,26 22.385.244,26 0,00 9.285,00 0,00 0,00

a. Aanvullende belastingen 20.627.343,33 20.627.343,33 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 12.216.997,12 12.216.997,12 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 7.898.864,05 7.898.864,05 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 511.482,16 511.482,16 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Andere belastingen 731/9 1.767.185,93 1.757.900,93 0,00 9.285,00 0,00 0,00
3. Werkingssubsidies 10.648.541,39 7.627.024,96 69.390,16 0,00 0,00 34.775,70

a. Algemene werkingssubsidies 7.627.024,96 7.627.024,96 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Gemeente- of provinciefonds 7400 5.668.594,72 5.668.594,72 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 1.958.430,24 1.958.430,24 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 3.021.516,43 0,00 69.390,16 0,00 0,00 34.775,70
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 235.207,76 7.713,57 76.397,11 2.594,29 77.753,49 24.922,19

B. Financiële ontvangsten 75 3.223.572,36 66.901,22 117,60 0,00 3.139.551,52 0,00
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 7.523.350,19 29.063.674,74 -6.519.072,54 -4.603.268,53 2.849.568,18 -3.109.568,00
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Code 05: Economie en
toerisme

06: Wonen 07: Cultuur en
feestelijkheden

08: Sport 09: Jeugd 10: Welzijn

I. Uitgaven 193.744,12 510.498,35 3.368.151,77 2.419.882,82 558.562,57 4.032.247,41
A. Operationele uitgaven 193.744,12 510.498,35 3.368.151,77 2.419.882,82 558.562,57 4.032.247,41

1. Goederen en diensten 60/1 89.975,14 66.428,16 1.184.481,58 754.820,32 177.809,47 128.190,19
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 66.335,69 411.981,83 2.020.021,59 1.297.861,60 189.308,84 49.373,76
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Toegestane werkingssubsidies 649 37.433,29 32.088,36 163.648,60 365.710,98 191.444,26 3.854.683,46
5. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 0,00 0,00 1.489,92 0,00 0,00

B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 56.759,12 51.312,30 515.520,23 337.929,62 50.825,47 98.491,28
A. Operationele ontvangsten 56.759,12 50.599,61 499.230,90 337.929,62 50.825,47 98.491,28

1. Ontvangsten uit de werking 70 57.072,87 44.688,06 461.178,63 325.102,47 49.095,03 20.372,28
2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Werkingssubsidies -640,75 4.500,00 7.326,68 3.656,07 549,79 77.987,11

a. Algemene werkingssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 -640,75 4.500,00 7.326,68 3.656,07 549,79 77.987,11
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 327,00 1.411,55 30.725,59 9.171,08 1.180,65 131,89

B. Financiële ontvangsten 75 0,00 712,69 16.289,33 0,00 0,00 0,00
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Saldo -136.985,00 -459.186,05 -2.852.631,54 -2.081.953,20 -507.737,10 -3.933.756,13

Code 11: Onderwijs
I. Uitgaven 3.360.735,46
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Code 11: Onderwijs
A. Operationele uitgaven 3.360.735,46

1. Goederen en diensten 60/1 531.821,83
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.726.055,13
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00
4. Toegestane werkingssubsidies 649 102.858,50
5. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00

B. Financiële uitgaven 65 0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00

II. Ontvangsten 3.175.000,82
A. Operationele ontvangsten 3.175.000,82

1. Ontvangsten uit de werking 70 348.149,80
2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00

a. Aanvullende belastingen 0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00
3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00

b. Andere belastingen 731/9 0,00
3. Werkingssubsidies 2.823.971,67

a. Algemene werkingssubsidies 0,00
1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 2.823.971,67
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.879,35

B. Financiële ontvangsten 75 0,00
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00

III. Saldo -185.734,64
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Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Code Jaarrek. 2018 Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016
I. Uitgaven 32.607.921,82 31.882.142,89 32.536.206,66

A. Operationele uitgaven 31.720.631,46 30.415.646,68 31.221.261,09
1. Goederen en diensten 60/1 6.668.536,21 6.282.325,21 6.446.037,73
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 14.554.200,22 14.261.191,35 13.861.461,01
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00
4. Toegestane werkingssubsidies 649 10.422.872,92 9.738.479,11 10.863.331,89
5. Andere operationele uitgaven 640/7 75.022,11 133.651,01 50.430,46

B. Financiële uitgaven 65 887.290,36 1.466.496,21 1.314.945,57
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 40.131.272,01 40.565.733,61 39.560.020,46
A. Operationele ontvangsten 36.907.699,65 36.482.315,15 36.326.093,81

1. Ontvangsten uit de werking 70 3.629.421,24 3.923.771,55 3.637.711,34
2. Fiscale ontvangsten en boetes 22.394.529,26 22.131.378,40 22.505.919,03

a. Aanvullende belastingen 20.627.343,33 20.534.731,90 20.690.994,81
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 12.216.997,12 11.801.323,81 11.718.562,73
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 7.898.864,05 8.231.919,05 8.480.002,30
3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 511.482,16 501.489,04 492.429,78

b. Andere belastingen 731/9 1.767.185,93 1.596.646,50 1.814.924,22
3. Werkingssubsidies 10.648.541,39 10.252.558,45 10.015.417,55

a. Algemene werkingssubsidies 7.627.024,96 7.494.574,30 6.491.446,04
1. Gemeente- of provinciefonds 7400 5.668.594,72 5.543.463,68 5.385.141,80
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 1.958.430,24 1.951.110,62 1.106.304,24

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 3.021.516,43 2.757.984,15 3.523.971,51
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00
5. Andere operationele ontvangsten 742/7 235.207,76 174.606,75 167.045,89

B. Financiële ontvangsten 75 3.223.572,36 4.083.418,46 3.233.926,65
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 7.523.350,19 8.683.590,72 7.023.813,80
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Gemeentebestuur Wevelgem (NIS 34041) 

Vanackerestraat 16 

8560 Wevelgem 

 

Rapporteringsperiode:  2018 

 

TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGSREKENING 

Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 

en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging. 

De investeringsrekening 2018 sluit af met volgende totalen: 

• Uitgaven:  € 7 888 571,33 

• Ontvangsten:  € 2 601 283,96 

Deze cijfers wijken gevoelig af van de ramingen, opgenomen in de laatste 

budgetwijziging. 

Ramingen in laatste budgetwijziging: 

• Uitgaven:   € 18 137 217,28 

• Ontvangsten:  € 9 277 403,73 

Bij het begin van de legislatuur zette de gemeente een netto-investeringsritme van 5,6 

miljoen euro voorop. Dit jaar boeken we een netto-investering (ontvangsten – uitgaven) 

van 5 287 287,37 euro.  

Van het voorziene uitgavekrediet (in de laatste budgetwijziging van 2018) is er 

uiteindelijk 43,5% effectief besteed. Bij de laatste budgetwijziging van 2018 werden alle 

kredieten behouden voor opdrachten waarvan de wijze van gunnen of de gunning reeds 

werden goedgekeurd door de gemeenteraad of het college van burgemeester en 

schepenen. Zo’n 99% van het voorziene krediet was eind 2018 op die manier reeds 

bestemd. Heel wat van de investeringsprojecten lopen jaaroverschrijdend verder en 

zullen pas tot uiting komen in de rekeningcijfers 2019.    

Typisch aan procedures voor overheidsopdrachten is de voorbereiding die ze vergen en 

de doorlooptijd die eraan gekoppeld is. Hoewel de kredieten voorzien moeten zijn, komt 

de effectieve benutting ervan pas tot uiting bij facturatie van de opdracht. Deze gap 

wordt uitdrukkelijk belicht door het vergelijken van het opstartpercentage van de 

opdrachten en de effectief geboekte uitgaven, zijnde 99% versus 43,5%. In 2019 worden 

de nieuwe BBC-regels voor een eerste keer toegepast. Volgens deze richtlijnen wordt het 

mogelijk om op transactiebasis te werken. D.w.z. dat enkel het krediet waarvan verwacht 

wordt het effectief ook uit te geven, beschikbaar moet zijn. Deze andere benadering zal 

ons in de toekomst helpen om het vastleggingspercentage en de effectieve 

realisatiegraad beter op elkaar te doen afstemmen. Met deze nieuwe aanpak zal een 

cultuuromslag gepaard moeten gaan.   

Zoals decretaal voorzien, besliste het college van burgemeester en schepenen voor 1 

maart van het lopend boekjaar over de overdracht van de niet benutte 
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investeringskredieten. Hierdoor wordt geen afbreuk gedaan aan de afwerking van de 

projecten die de raad goedkeurde. Hetzelfde geldt voor de investeringsontvangsten. 

 

De investeringsuitgaven 

In de doelstellingenrealisatie (zie eerder) wordt een uitgebreide toelichting gegeven over 

onder andere de investeringen betreffende het prioritair beleid. Hieronder worden enkele 

uitgaven belicht die een grote hap uit het investeringskrediet deden.   

De grootste investeringsuitgave (2 313 304,83 euro) werd gedaan in het kader van de 

revitalisering van het industrieterrein Gullegem-Moorsele. Het betreft hier voornamelijk 

subsidieerbare uitgaven. We ontvingen vorderingsstaten voor de uitgevoerde 

wegeniswerken, maar ook de vernieuwing van het waterdistributienet werd gerealiseerd 

en gefactureerd.  

In het kader van verkeersveiligheid stond de herinrichting van het kruispunt van de 

Bankstraat, Poststraat, Peperstraat en Dorpstraat in 2018 op het programma. De 

eindafrekening van de werken bedraagt 226 300,10 euro.  

In het meerjarenplan 2014-2019 staan de centra centraal. In 2018 vertaalde zich dit 

enerzijds in de herinrichting van het Sint-Maartensplein te Moorsele. In juni 2018 werd 

het plein mét fontein feestelijk geopend. Voor deze heraanleg ontvingen we in 2018 

facturen voor een bedrag van 712 517,99 euro. In Wevelgem werden de omgeving van 

het gemeentehuis en de speelzone in de gemeentelijke hovingen van een grondige 

renovatie voorzien. Dit wordt weerspiegeld in een uitgave van 229 827 euro in het 

boekjaar 2018. De werken aan het Maurits Lauwersplein gingen van start. We boekten 

reeds 183 985 euro aan vorderingsstaten voor deze werken. Omwille van de vertraging 

op de vorderingsstaten voor de werken aan de parking van de Sint-Hilariuskerk, noteren 

we in 2018 nog een uitgave van 177 430 euro.  

Zoals in de doelstellingenrealisatie te lezen staat, werd in 2018 gestart met de bouw van 

de muziekschool aan het Cultuurpad. De eerste facturen voor een bedrag van 152 586 

euro werden budgettair verwerkt.  

De aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Cederstraat en de afkoppeling van de 

Perremeersbeek werden afgerond in 2018. Voor deze gesubsidieerde werken werd in 

2018 nog een bedrag van 310 451 euro geboekt. Ook de wegenis- en rioleringswerken in 

de Marktstraat was een belangrijk investeringsproject. In de rekening staat hier een 

uitgave van 605 848 euro tegenover.   

Los van bovenstaande vermelde opdrachten werd in 2018 nog zo’n 236 402 euro 

geïnvesteerd in de aanleg en heraanleg van voetpaden en 94 774 euro werd 

geïnvesteerd in de reguliere onderhouds- en herstellingswerken van rioleringen.  

Ook op de begraafplaatsen werden werken uitgevoerd. Een aantal kelders werden 

ontruimd, nieuwe kelders werden geplaatst en diverse zaaiwerken werden uitgevoerd. 

Voornoemde werken zijn goed voor een bedrag van 191 202 euro in de jaarrekening. 

Op vlak van nutsleidingen werd in 2018 volop geïnvesteerd. Heel wat netten werden 

ondergronds gebracht, KTV en openbare verlichting werden aangepast. In de Caesar 
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Gezellestraat en het Sint-Maartensplein werd de kerstverlichtingsinstallatie vernieuwd. 

Op het Sint-Maartensplein werd ook nieuwe openbare en monumentale verlichting 

geplaatst. Daarnaast heeft het gemeentebestuur in 2018 beslist om in te zetten op 

nieuwe technologieën die het verledden van de openbare verlichting mogelijk maken. 

Drie proefzones werden hiervoor aangeduid: de wijk Zwaenebloeme in Wevelgem, de 

wijk Lommergoed in Gullegem en de wijk Kafhoek/Burgemeester Pareitlaan in Moorsele. 

Een laatste belangrijke investering was het plaatsen van openbare verlichting langs  het 

jaagpad tussen de Lauwestraat en Bissegem. Met abstractie van de uitgaven in het kader 

van de revitalisering van de industrieterreinen, noteren we in 2018 een investering 

inzake nutsleidingen van zo’n 727 888 euro.   

Naast de speelzone in de gemeentelijke hovingen werd in 2018 nog in heel wat 

speelinfrastructuur geïnvesteerd. De schoolomgevingen in de Goudenregenstraat en aan 

De Gulleboom werden heraangelegd, in Ter Walle werden nieuwe speeltoestellen 

geplaatst. Samen goed voor een uitgave van 53 885 euro.   

Op het vlak van roerende goederen werd het afgelopen jaar flink geïnvesteerd, maar 

liefst 436 861 euro.  

Diverse personenauto’s en bestelwagens werden aangekocht ter ondersteuning van de 

dienst Milieu en de dienst Gebouwen. Daarnaast werd ook een elektrische wagen 

aangekocht die ingezet wordt als pool- en autodeelwagen. In het kader van de sneeuw- 

en ijzelbestrijding werden een sneeuwschop en zoutstrooier voor fietspaden aangekocht.   

Ook op vlak van informaticamateriaal wordt er flink geïnvesteerd. De servers werden 

vernieuwd, heel wat ICT-materiaal zoals een touchscreen voor de dienst Stedenbouw en 

laptops werden aangekocht of vernieuwd.  

Op verschillende domeinen werd er geïnvesteerd in installaties, machines en uitrusting. 

Zo werden verschillende schrobzuigmachines aangekocht ter ondersteuning van de dienst 

Gebouwen, werd heel wat technisch materiaal aangekocht zoals een nieuwe maaibalk 

voor de cel Groen en werden signalisatiemateriaal, camera’s, e.a. aangekocht ter 

ondersteuning van de dienst Openbare infrastructuur en mobiliteit.  

 

 

De investeringsontvangsten 

In totaal boeken we een investeringsontvangst van 2 601 283,96 euro.  

Bijna 2 miljoen euro van de ontvangsten betreft de subsidie die wordt ingeschreven voor 

de revitaliseringswerken van het bedrijventerrein Gullegem/Moorsele (zie eerder).  

Daarnaast ontvingen we ook de eindafrekening voor de subsidies voor de werken in de 

Cederstraat en de afkoppeling Perremeersbeek en de weg- en rioleringswerken in de 

Marktstraat. Een ontvangst van 204 662 euro werd ingeschreven.  

In 2018 werden heel wat verkopen van gronden en gebouwen gefinaliseerd. We noteren 

de ontvangsten voor verkoop van de woning in de Dwarsweg, de tramloods en grond op 
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de Nieuwe Markt, de grond in de Hoge Akker,… Samen goed voor een ontvangst van 354 

789 euro.  

Daarnaast werden nog een heel aantal subsidies toegezegd: o.a. een premie voor de 

opmaak van een beheersplan voor de Oude Pastorie, een toelage voor de aankoop van 

voertuigen op CNG en de elektrische dienstwagen,…  



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Algemene
organisatie

02: Veiligheid 03: Openbare
infrastructuur en

mobiliteit

04: Leefmilieu 06: Wonen

I. Investeringen in financiële vaste activa 88.271,13 87.529,00 0,00 742,13 0,00 0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 86.771,13 86.029,00 0,00 742,13 0,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 7.482.034,44 308.205,09 48.448,83 5.532.556,30 842.414,62 13.606,73
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.482.034,44 308.205,09 48.448,83 5.532.556,30 842.414,62 13.606,73

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.477.601,06 57.466,46 48.448,83 6.765,36 799.775,80 8.228,00
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 5.565.569,06 0,00 0,00 5.477.732,58 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 436.861,12 250.738,63 0,00 48.058,36 42.638,82 5.378,73
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 2.003,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 139.482,51 0,00 0,00 30.946,50 0,00 108.536,01
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 178.783,25 13.484,52 132.587,00 0,00 0,00 0,00
V. TOTAAL UITGAVEN 7.888.571,33 409.218,61 181.035,83 5.564.244,93 842.414,62 122.142,74

Deel 1: UITGAVEN Code 07: Cultuur en
feestelijkheden

08: Sport 09: Jeugd 11: Onderwijs

I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 401.632,98 169.082,41 102.811,00 63.276,48
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Deel 1: UITGAVEN Code 07: Cultuur en
feestelijkheden

08: Sport 09: Jeugd 11: Onderwijs

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 401.632,98 169.082,41 102.811,00 63.276,48
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 256.358,42 162.573,00 102.811,00 35.174,19
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 87.836,48 0,00 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 55.434,88 6.509,41 0,00 28.102,29
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 2.003,20 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 32.711,73 0,00
V. TOTAAL UITGAVEN 401.632,98 169.082,41 135.522,73 63.276,48

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemene
organisatie

02: Veiligheid 03: Openbare
infrastructuur en

mobiliteit

04: Leefmilieu 06: Wonen

I. Verkoop van financiële vaste activa 24,79 0,00 0,00 24,79 0,00 0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 24,79 0,00 0,00 24,79 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 357.289,38 2.250,00 0,00 47.687,71 733,34 305.885,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 357.289,38 2.250,00 0,00 47.687,71 733,34 305.885,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 354.789,38 1.950,00 0,00 46.954,38 0,00 305.885,00
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 2.500,00 300,00 0,00 733,33 733,34 0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
activa

176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2
2.243.969,79 10.853,92 0,00 2.229.615,87 3.500,00 0,00

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 2018

Gemeente Wevelgem 22/05/2019 11:53 2 / 3



Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemene
organisatie

02: Veiligheid 03: Openbare
infrastructuur en

mobiliteit

04: Leefmilieu 06: Wonen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.601.283,96 13.103,92 0,00 2.277.328,37 4.233,34 305.885,00

Deel 2: ONTVANGSTEN Code 07: Cultuur en
feestelijkheden

08: Sport 09: Jeugd 11: Onderwijs

I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 733,33 0,00 0,00 0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 733,33 0,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 733,33 0,00 0,00 0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
activa

176 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2
0,00 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 733,33 0,00 0,00 0,00

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 2018

Gemeente Wevelgem 22/05/2019 11:53 3 / 3



Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2018 Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016
I. Investeringen in financiële vaste activa 88.271,13 163.121,97 2.205,28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 1.500,00 162.418,00 2.205,28

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 86.771,13 703,97 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 7.482.034,44 4.096.017,82 2.610.823,27
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa

7.482.034,44 4.096.017,82 2.610.823,27

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 1.477.601,06 1.506.697,35 994.385,07
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 5.565.569,06 2.103.395,17 1.113.798,08
3. Roerende goederen 23/4 436.861,12 446.646,12 444.355,69
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 2.003,20 39.279,18 58.284,43

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 139.482,51 39.329,75 75.459,85
IV. Toegestane investeringssubsidies 664 178.783,25 1.383.133,47 629.327,04
V. TOTAAL UITGAVEN 7.888.571,33 5.681.603,01 3.317.815,44

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2018 Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa 24,79 5.262,50 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten

281 24,79 5.262,50 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00
D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00
E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 357.289,38 94.028,53 18.040,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa

357.289,38 94.028,53 18.040,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 354.789,38 93.428,53 17.040,00
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00
3. Roerende goederen 23/4 2.500,00 600,00 1.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00
5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00
1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00
2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële
vaste activa

176 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2
2.243.969,79 306.912,40 483.550,46

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.601.283,96 406.203,43 501.590,46





Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Uitgaven Ontvangsten

Verbintenis-
krediet

Vastleggingen Verbintenis-
krediet min

vastleggingen

Aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet min

aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet

Aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet min

aan-
rekeningen

IE-OVERIG: Overig Beleid 15.349.925,44 12.495.220,42 2.854.705,02 12.495.220,42 2.854.705,02 3.600.401,80 3.278.110,63 322.291,17

IE-PB10: Wevelgem verhoogt de kwaliteit van zijn bedrijventerreinen
...

29.832.484,91 2.892.371,47 26.940.113,44 2.892.371,47 26.940.113,44 24.625.963,91 1.998.068,51 22.627.895,40

IE-PB14: Elke bezoeker wordt in de vernieuwde bibliotheek actief
ondersteund

3.245.840,53 3.247.326,21 -1.485,68 3.241.829,46 4.011,07 0,00 0,00 0,00

IE-PB15: Wevelgem behoudt het zwemaanbod 8.954.414,97 169.469,64 8.784.945,33 169.469,64 8.784.945,33 0,00 0,00 0,00

IE-PB16: Levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd
beweeg- en sportaanbod

1.958.748,29 1.230.299,79 728.448,50 1.230.299,79 728.448,50 0,00 0,00 0,00

IE-PB18: Wevelgem werkt aan de veiligheid en de kwaliteit van de
jeugdlokalen

570.171,58 527.883,31 42.288,27 527.883,31 42.288,27 0,00 0,00 0,00

IE-PB19: Kinderen krijgen de nodige ruimte om te spelen in
Wevelgem

296.508,98 193.319,98 103.189,00 193.319,98 103.189,00 0,00 0,00 0,00

IE-PB1: Wevelgem maakt verder werk vd Europese normering inzake
zuivering van afvalwater

5.173.886,08 1.858.093,23 3.315.792,85 1.858.093,23 3.315.792,85 1.302.500,00 435.415,01 867.084,99

IE-PB21: Wevelgem bevordert de gezondheid van zijn inwoners 28.746,28 28.746,28 0,00 28.746,28 0,00 0,00 0,00 0,00

IE-PB22: Wevelgem bouwt verder aan zaken die een link hebben met
het wielergebeuren

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IE-PB24: Wevelgem schrijft in op de veiligheidsdoelstellingen 80.024,50 0,00 80.024,50 0,00 80.024,50 0,00 0,00 0,00

IE-PB25: Ouderen nemen zo lang mogelijk actief deel aan de
leefgemeenschap

79.987,34 77.553,40 2.433,94 77.553,40 2.433,94 56.250,00 0,00 56.250,00

IE-PB27: De gemeente kiest voor zijn dienstverlening de beste weg
voor de burger

466.650,93 58.731,15 407.919,78 58.731,15 407.919,78 0,00 0,00 0,00

IE-PB2: Wevelgem tekent in op de burgemeestersconvenant 1.164.213,23 927.922,66 236.290,57 927.922,66 236.290,57 104.428,48 24.282,40 80.146,08

IE-PB3: Wevelgem stimuleert bestaan v e gevarieerde
soortenrijkdom aan planten&dieren

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IE-PB4: Verhogen van het aantal verplaatsingen volgens het STOP-
principe

2.490.676,99 577.034,25 1.913.642,74 577.034,25 1.913.642,74 0,00 0,00 0,00

IE-PB5: Wevelgem ‘goes for zero’ 795.179,08 457.847,41 337.331,67 457.847,41 337.331,67 2.700,00 0,00 2.700,00

IE-PB6: Wevelgem behoudt de open ruimte ten behoeve van natuur,
recreatie en landbouw

2.453.570,03 1.762.861,85 690.708,18 1.762.861,85 690.708,18 224.776,46 146.697,71 78.078,75

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) 2018

Gemeente Wevelgem 22/05/2019 13:57 1 / 2



Uitgaven Ontvangsten

Verbintenis-
krediet

Vastleggingen Verbintenis-
krediet min

vastleggingen

Aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet min

aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet

Aan-
rekeningen

Verbintenis-
krediet min

aan-
rekeningen

IE-PB8: Wevelgem voert de woonprogrammatie uit zoals opgenomen
in het woonplan

1.200.455,31 424.928,95 775.526,36 424.928,95 775.526,36 2.080.400,00 314.885,00 1.765.515,00

IE-PB9: Wevelgem verhoogt de aantrekkelijkheid van zijn centra 8.447.444,24 2.253.496,07 6.193.948,17 2.253.496,07 6.193.948,17 455.928,61 53.132,45 402.796,16

IE-VORIGDJ: Overig beleid al opgenomen in vroegere budgetten 2.989.202,08 2.979.112,23 10.089,85 2.979.112,23 10.089,85 119.433,04 119.433,04 0,00

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) 2018

Gemeente Wevelgem 22/05/2019 13:57 2 / 2



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
Periode: 2018
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016

I. Exploitatiebudget (B-A) 7.523.350,19 8.683.590,72 7.023.813,80
A. Uitgaven 60/5-694 32.607.921,82 31.882.142,89 32.536.206,66
B. Ontvangsten 70/794 40.131.272,01 40.565.733,61 39.560.020,46

1a. Belastingen en boetes 73 22.394.529,26 22.131.378,40 22.505.919,03
2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 17.736.742,75 18.434.355,21 17.054.101,43

II. Investeringsbudget (B-A) -5.287.287,37 -5.275.399,58 -2.816.224,98
A. Uitgaven 21/28-2906-664 7.888.571,33 5.681.603,01 3.317.815,44
B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 2.601.283,96 406.203,43 501.590,46

III. Andere (B-A) -3.007.847,71 -828.096,66 -394.753,83
A. Uitgaven 3.052.281,53 2.995.891,52 3.450.792,18

1. Aflossing financiële schulden 3.031.084,35 2.977.732,05 3.436.354,18
a. Periodieke aflossingen 421/4 3.031.084,35 2.977.732,05 3.020.795,45
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 415.558,73

3. Overige transacties 21.197,18 18.159,47 14.438,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 21.197,18 18.159,47 14.438,00

B. Ontvangsten 44.433,82 2.167.794,86 3.056.038,35
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 2.000.000,00 2.458.202,82
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 30.765,95 89.652,07 545.239,20

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 30.765,95 89.652,07 129.680,47
b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 415.558,73

3. Overige transacties 13.667,87 78.142,79 52.596,33
a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 13.667,87 78.142,79 52.596,33

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -771.784,89 2.580.094,48 3.812.834,99
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 29.974.910,61 27.394.816,13 23.581.981,14
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 29.203.125,72 29.974.910,61 27.394.816,13
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.349.267,03 4.950.310,44 4.679.428,94

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 903.173,16 813.887,06 725.312,79
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 3.446.093,87 4.136.423,38 3.954.116,15

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 24.853.858,69 25.024.600,17 22.715.387,19

Bestemde gelden 2018 2017 2016
I. Exploitatie 903.173,16 813.887,06 725.312,79

BELEGGING: Lange termijnbelegging 0,00 0,00 0,00
BESTEXPL1: Pensioenvoorzieningen 0,00 0,00 0,00
BESTEXPL2: Voorziening voor Mirom (fusie + pensioenen) 880.410,00 790.410,00 700.410,00
BESTEXPL3: Uitgaven dmv trekkingsrechten 22.763,16 23.477,06 24.902,79
PENSIOEN: Pensioenfonds 0,00 0,00 0,00

II. Investering 3.446.093,87 4.136.423,38 3.954.116,15
BESTINV1: Investeringen dmv trekkingsrechten 571.093,87 830.258,38 647.951,15
BESTINV2: Voorziening voor nieuw zwembad 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00
BESTINV3: Investeringen OCMW 0,00 431.165,00 431.165,00
INVEST: Trekkingsrechten 0,00 0,00 0,00

Totalen 4.349.267,03 4.950.310,44 4.679.428,94
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Rapporteringsperiode :   2018 

 

 

NOMINATIEVE TOELAGEN EN 

TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 

 

BI AR Omschrijving Rekening 2018 

    

100  Politieke organen  

 649140 Fractietoelage 1.750,00 

111  Fiscale en financiële diensten  

 649200 Toelage Vlofin – Arr. Kortrijk - Ieper 75,00 

112  Personeelsdienst en vorming  

 649010 Toelage vriendenkring gemeentepersoneel 2.349,17 

119-00  Overige algemene en ondersteunende diensten  

 649990 Bijdrage werkingskosten Leiedal 78.295,56 

130  Administratieve dienstverlening  

 649200 Toelage Vlaamse Ambtenaren Burgerzaken Arrondissement 

Kortrijk (VLABAK) 

50,00 

 649330 Premies voor huwelijken en jubilea 29.785,00 

160  Hulp aan het buitenland  

 649200 Toelage Wereldwinkel 2.400,00 

 649314 Zuidsubsidie 42.500,00 

 649315 Toelage ‘Noodhulp’ 2.000,00 

 649317 Noordsubsidie 8.356,05 

 649319 Subsidie aan de koepel van nood-zuid NGO’s 2.500,00 

 649500 Toelage Wereldraad 500,00 

200  Wegen  

 649412 Subsidie fluohesjes scholen 3.966,96 

210  Openbaar vervoer  

 649990 Annuïteiten aan De Lijn 187,29 

309  Overig Afvalbeheer  

 649115 Bijdrage Mirom 634.031,00 

310  Beheer van regen- en afvalwater  

 649324 Premie afkoppeling privaat domein 12.611,49 

340  Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen  

 649327 Toelage kleine landschappelijke elementen 3.207,00 

380  Participatie en sensibilisatie  

 649500 Toelage milieuraad 500,00 

400  Bijdrage aan de politiezone  

 649111 Dotatie Politiezone 3.798.661,00 

410  Bijdrage aan de brandweer  

 649010 Toelage vriendenkring brandweer 696,96 

 649113 Dotatie Brandweerzone (incl. compensatie inbreng roerende 

goederen) 

698.514,48 

 664010 Toegestane investeringssubsidies 132.587,00 

420  Dienst 100  

 649200 Toelage Instituut Medische Dringende Hulpverlening 1.000,00 

450  Rechtspleging  

 649200 Toelage Groep Intro vzw 1.118,00 

  



Nominatieve toelagen en toegestane                   Gemeentebestuur Wevelgem               2018 

werkings- en investeringssubsidie 

 

29/05/2019 11:46   2/3 

 

500  Handel en middenstand  

 649200 Toelage Tuinhier :  jeugdprijskamp Bloemenmarkt 175,00 

 649200 Toelage Vzw Wevelgem Centrum 11.750,00 

 649200 Toelage Handelspromotie Gullegem vzw 6.750,00 

 649351 Vestigingspremie 9.842,11 

 649352 Toegankelijkheidspremie 2.000,00 

521  Toeristische propaganda  

 649990 Bijdrage Westtoer 6.916,18 

530  Land- en Bosbouw  

 649200 Toelage kleinveeteeltbond Het Neerhof 100,00 

 649200 Toelage Agrarische Bedrijfshulp vzw 50,00 

629  Overig woonbeleid  

 649342 Verbeterings- en aanpassingspremie 30.000,00 

 649344 Huursubsidie ‘De Poort’ 2.088,36 

680  Parken en plantsoenen  

 649421 Toelage natuurverenigingen gidsen 1.460,00 

709  Overige culturele instellingen  

 649200 Nationaal Verbond Oudgevangenen Gullegem 200,00 

 649200 Vlaamse Oudstrijders Lode de Boninge Wevelgem 200,00 

 649430 Toelage socio-culturele verenigingen 18.004,98 

 649431 Toelage lokale volwassenorganisaties voor amateurkunsten 22.003,99 

 649500 Toelage Culturele Raad 500,00 

 649990 Bijdrage Overleg Cultuur Regio Kortrijk (Zuidwest) 10.357,05 

710  Feesten en plechtigheden  

 649200 Toelage Vzw Gemeentelijke carnavalsorde Gullegem, Orde van de 
Vlaskapelle 

21.000,00 

 649200 Toelage De Stekselorde 1.000,00 

 649200 Toelage Moorsele Onderneemt - Knetter 4.500,00 

 649200 Toelage Wijkfeest Ter Walle 3.000,00 

 649432 Toelage gemeenschapsvormende activiteiten 28.207,00 

711  Openluchtrecreatie  

 649990 Toelage Rampaffairz 3.000,00 

712  Festivals  

 649200 Toelage  Vzw Kokopelli 20.000,00 

719  Overige evenementen  

 649200 Toelage Tuinhier Gullegem (voor keuring) 300,00 

 649200 Toelage Tuinhier Wevelgem (voor keuring) 300,00 

 649200 Toelage Tuinhier Moorsele (voor keuring) 300,00 

 649200 Toelage Tuinhier Gullegem, Wevelgem, Moorsele (kadobon) 1.690,00 

 649200 BAT – JC Ten Goudberge 6.000,00 

 649200 Toelage BOS – Wilde Westen vzw 3.000,00 

 649200 Toelage vzw Wibilinga 7.500,00 

 649200 Toelage vzw Airport Community EBKT 1.500,00 

 649470 Subsidie ter ondersteuning van het verenigingsleven 8.585,58 

720  Monumentenzorg  

 649200 Toelage Vzw  De Grote Macht N.V. 2.500,00 

 649200 Toelage Flanders Aviation Society vzw 3.000,00 

740  Sport  

 649200 Gullegemse Duivenmaatschappij 100,00 

 649200 Duivenmaatschappij  Onder Ons  Moorsele 100,00 

 649200 De Vlaamse zangers Moorsele 100,00 

 649200 De Jonge Zangers Wevelgem 100,00 

 649200 De Vlasvink Wevelgem 100,00 

 649200 Vogelclub De Leeuwerik Gullegem 100,00 

 649200 Toelage Gewestelijke Sportwerking 780,00 

 649200 Toelage Het Vliegend Wiel vzw 140.000,00 

 649200 Toelage Mountainbikeclub Osantus (mountainbiketocht) 125,00 

 649200 WTC De Bondtrappers (mountainbiketochten) 250,00 

 649200 KWB Moorsele (mountainbiketocht) 125,00 

 649200 Toelage K.S.C Gullegem Sport -  beroepsrenners 15.000,00 

 649200 Toelage TTC Jong Gullegem  900,00                                                                                                                                                                 
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 649445 Toelage vervoerkosten schoolzwemmen 5.325,00 

 649460 Basissubsidie sport 59.665,98 

 649462 Toelage verenigingen voor inrichten van wielerwedstrijden 4.000,00 

 649500 Toelage Sportraad 500,00 

 649990 Toelage werkingskosten voetbalclubs 138.440,00 

750  Jeugd  

 649200 Toelage jeugdfeesten 3.000,00 

 649441 Toelage jeugdfuiven met professionele bewaking 2.400,00 

 649443 Basis- en algemene werkingssubsidie jeugdverenigingen 76.885,01 

 649444 Toelage voor kadervorming 910,01 

 649500 Toelage aan jeugdraad 500,00 

 649990 Weddetoelage jeugdclub Ten Goudberge 38.124,24 

 664010 Toegestane investeringssubsidie (jeugdlokalen) 32.711,73 

750-01  Vakantiewerking  

 649200 Toelage Vzw Katjeduk 42.625,00 

 649990 Toelage Vzw De Stroom 24.000,00 

790  Bijdrage aan de besturen van de eredienst  

790-01 649112 Werkingstoelage kerkfabriek  St. Hilarius 83.922,33 

790-02 649112 Werkingstoelage kerkfabriek  St. Theresia 26.387,24 

790-03 649112 Werkingstoelage kerkfabriek  OBH van Maria 25.164,11 

790-04 649112 Werkingstoelage kerkfabriek  St. Audomarus 5.269,89 

790-05 649112 Werkingstoelage kerkfabriek St. Amandus 100.654,42 

790-06 649112 Werkingstoelage kerkfabriek St. Martinus 96.647,27 

790-07 649112 Werkingstoelage Protestantse kerk 10.295,25 

790-03 664010 Toegestane investeringssubsidie 13.484,52 

800  Gewoon basisonderwijs  

 649010 Vriendenkring onderwijzend personeel 723.78 

 649422 Toelage milieuconvenant scholen 5.595,50 

 649990 Werkingstoelage scholengemeenschap De Leiebrug 764,99 

820-01  Deeltijds kunstonderwijs – muziekschool  

 649990 Bijdrage muziekacademies 84.374,23 

870  Kinderopvang  

 649411 Toelage naschoolse opvang 11.400,00 

900  Bijdrage aan het OCMW  

 649110 Werkingstoelage OCMW 3.772.193,46 

909  Andere sociale bijdragen  

 649200 Toelage Teledienst vzw 350,00 

911  Diensten en voorzieningen voor personen met een 
handicap 

 

 649311 Toelage Thuisverzorging 48.100,00 

 649312 Sociaal Pedagogische toelage 8.600,00 

 649313 Vakantieverblijf langdurige zieken 560,00 

 649990 Toelage volwassenwerking personen met een beperking 1.000,00 

943  Gezinshulp  

 649310 Geboortepremies 9.400,00 

945  Kinderopvang  

 649453 Subsidiereglement brandveiligheid kinderopvanginitiatieven 600,00 

 649350 Toelagereglement kinderopvanginitiatieven 7.700,00 

959  Overige verrichtingen betreffende ouderen  

 649990 Toelage Animal Assisted Projects vzw 5.000,00 

 649500 Toelage Ouderenraad 500,00 

980  Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en 
ziektepreventie 

 

 649200 Toelage Werkgroep Kom op tegen kanker  380,00 

 649200 Toelage Kind en preventie  Wevelgem 150,00 

 649200 Toelage Reddy Teddy - consultaties  150,00 

 



SAMENVATTING VAN 

DE ALGEMENE REKENINGEN



Schema J6: Balans
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)
Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem
Periode: 2018

Kurt Parmentier

Jan Festjens

ACTIVA 2018 2017

I. Vlottende activa 37.301.167,38 35.568.365,75

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen 31.404.500,03 32.261.658,79

   B. Vorderingen op korte termijn 5.862.711,57 3.267.356,74

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 1.241.513,28 1.048.757,20

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 4.621.198,29 2.218.599,54

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00

   D. Overlopende rekeningen van het actief 2.317,12 8.584,27

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 31.638,66 30.765,95

II. Vaste activa 162.108.011,41 159.218.946,87

   A. Vorderingen op lange termijn 122.779,63 154.418,29

      1. Vorderingen uit ruiltransacties 122.779,63 154.418,29

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

   B. Financiële vaste activa 51.688.247,44 51.344.853,80

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00

      2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten

51.578.719,50 51.322.096,99

      3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00

      4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00

      5. Andere financiële vaste activa 109.527,94 22.756,81

   C. Materiële vaste activa 110.129.254,67 107.631.857,36

      1. Gemeenschapsgoederen 110.129.254,67 107.631.857,36

         a. Terreinen en gebouwen 57.477.776,17 58.163.501,07

         b. Wegen en overige infrastructuur 50.337.804,23 47.029.295,65

         c. Installaties, machines en uitrusting 427.071,23 441.475,39

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.265.865,65 1.351.933,50

         e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

         f. Erfgoed 620.737,39 645.651,75

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

         a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00

         b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00

         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 167.729,67 87.817,42

III. TOTAAL ACTIVA 199.409.178,79 194.787.312,62
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Schema J6: Balans Gemeente Wevelgem 2018

PASSIVA 2018 2017

I. Schulden 40.451.236,79 40.846.380,48

   A. Schulden op korte termijn 12.025.349,96 9.664.916,53

      1. Schulden uit ruiltransacties 8.301.428,46 6.115.214,02

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.044.200,01 1.023.730,04

         b. Financiële schulden 0,00 0,00

         c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 7.257.228,45 5.091.483,98

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties 861.815,16 507.768,22

      3. Overlopende rekeningen van het passief 24.059,42 10.850,83

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.838.046,92 3.031.083,46

   B. Schulden op lange termijn 28.425.886,83 31.181.463,95

      1. Schulden uit ruiltransacties 28.425.886,83 31.181.463,95

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.218.194,14 4.128.194,14

            1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4.218.194,14 4.128.194,14

            2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00

         b. Financiële schulden 23.825.033,61 26.663.081,42

         c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 382.659,08 390.188,39

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

II. Nettoactief 158.957.942,00 153.940.932,14

III. TOTAAL PASSIVA 199.409.178,79 194.787.312,62

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : GEMEENTE
Jaar : 2018
Balans type : EINDBALANS
Afronden : neen
Saldering algemene rekeningen : neen
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Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten
Gemeente Wevelgem (NIS 34041)
Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem
Periode: 2018

Kurt Parmentier

Jan Festjens

2018 2017

I. Kosten 37.898.840,53 38.301.802,28

   A. Operationele kosten 36.811.448,08 35.452.172,60

      1. Goederen en diensten 6.668.536,21 6.282.325,21

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14.554.200,22 14.261.191,35

      3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 5.077.608,03 5.032.703,42

      4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00

      5. Toegestane werkingssubsidies 10.422.872,92 9.738.479,11

      6. Andere operationele kosten 88.230,70 137.473,51

   B. Financiële kosten 887.290,36 1.466.496,21

   C. Uitzonderlijke kosten 200.102,09 1.383.133,47

      1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 21.318,84 0,00

      2. Toegestane investeringssubsidies 178.783,25 1.383.133,47

II. Opbrengsten 41.274.428,35 41.485.362,02

   A. Operationele opbrengsten 36.907.699,65 36.482.315,15

      1. Opbrengsten uit de werking 3.629.421,24 3.923.771,55

      2. Fiscale opbrengsten en boetes 22.394.529,26 22.131.378,40

      3. Werkingssubsidies 10.648.541,39 10.252.558,45

         a. Algemene werkingssubsidies 7.627.024,96 7.494.574,30

         b. Specifieke werkingssubsidies 3.021.516,43 2.757.984,15

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00

      5. Andere operationele opbrengsten 235.207,76 174.606,75

   B. Financiële opbrengsten 4.103.510,27 4.979.792,33

   C. Uitzonderlijke opbrengsten 263.218,43 23.254,54

III. Overschot of tekort van het boekjaar 3.375.587,82 3.183.559,74

   A. Operationeel overschot of tekort 96.251,57 1.030.142,55

   B. Financieel overschot of tekort 3.216.219,91 3.513.296,12

   C. Uitzonderlijk overschot of tekort 63.116,34 -1.359.878,93

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 3.375.587,82 3.183.559,74

   A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00

   B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00

   C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 3.375.587,82 3.183.559,74

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : GEMEENTE
Jaar : 2018
Balans type : PERIODE



Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode
Periode tot : Afsluitingsperiode
afronden : neen



TOELICHTING BIJ DE 

SAMENVATTING VAN 

DE ALGEMENE REKENINGEN



1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa
Boekwaarde

op 1/1
Investeringen Desinves-

teringen
Herwaar-
deringen

Waarde-
verminderingen

Boekwaarde
op 31/12

A. Extern verzelfstandigde agentschappen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten € 51.322.096,99 € 1.500,00 € 19.818,63 € 274.941,14 € 0,00 € 51.578.719,50

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

D. OCMW-verenigingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

E. Andere financiële vaste activa € 22.756,81 € 86.771,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 109.527,94

Totaal financiële vaste activa € 51.344.853,80 € 88.271,13 € 19.818,63 € 274.941,14 € 0,00 € 51.688.247,44

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa
Boekwaarde

op 1/1
Investeringen Desinves-

teringen
Herwaar-
deringen

Afschrijvingen Waarde-
verminderingen

Boekwaarde
op 31/12

I. Gemeenschapsgoederen €
107.631.857,36

€ 12.717.286,89 € 5.396.074,15 € 4.823.815,43 € 0,00 €
110.129.254,67

A. Terreinen en gebouwen € 58.163.501,07 € 5.007.880,08 € 3.678.948,31 € 2.014.656,67 € 0,00 € 57.477.776,17

B. Wegen en overige infrastructuur € 47.029.295,65 € 7.247.830,57 € 1.682.261,51 € 2.257.060,48 € 0,00 € 50.337.804,23

C. Installaties, machines en uitrusting € 441.475,39 € 99.772,49 € 0,00 € 114.176,65 € 0,00 € 427.071,23

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 1.351.933,50 € 359.219,75 € 34.283,53 € 411.004,07 € 0,00 € 1.265.865,65

E. Leasing en soortgelijke rechten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

F. Erfgoed € 645.651,75 € 2.584,00 € 580,80 € 26.917,56 € 0,00 € 620.737,39

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa € 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

B. Installaties, machines en uitrusting € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

D. Leasing en soortgelijke rechten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

III. Overige materiële vaste activa € 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. Roerende goederen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal materiële vaste activa €
107.631.857,36

€ 12.717.286,89 € 5.396.074,15 € 0,00 € 4.823.815,43 € 0,00 €
110.129.254,67

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Gemeente Wevelgem
Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem
Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.488.641
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3. Mutatiestaat van de financiële schulden
Boekwaarde

op 1/1
Nieuwe

leningen
/leasings

Aflossingen Overboekingen
LT naar KT

Boekwaarde
op 31/12

I. Financiële schulden op lange termijn € 26.663.081,42 € 0,00 € 0,00 € -2.838.047,81 € 23.825.033,61

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur € 26.508.663,13 € 0,00 € 0,00 € -2.806.409,15 € 23.702.253,98

1. Leningen ten laste van het bestuur € 26.508.663,13 € 0,00 € 0,00 € -2.806.409,15 € 23.702.253,98

2. Leasings ten laste van het bestuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden € 154.418,29 € 0,00 € 0,00 € -31.638,66 € 122.779,63

1. Leningen ten laste van derden € 154.418,29 € 0,00 € 0,00 € -31.638,66 € 122.779,63

2. Leasings ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

II. Schulden op korte termijn € 3.031.083,46 € 0,00 € -3.031.084,35 € 2.838.047,81 € 2.838.046,92

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur € 3.000.317,51 € 0,00 € -3.000.318,40 € 2.806.409,15 € 2.806.408,26

1. Leningen ten laste van het bestuur € 3.000.317,51 € 0,00 € -3.000.318,40 € 2.806.409,15 € 2.806.408,26

2. Leasings ten laste van het bestuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden € 30.765,95 € 0,00 € -30.765,95 € 31.638,66 € 31.638,66

1. Leningen ten laste van derden € 30.765,95 € 0,00 € -30.765,95 € 31.638,66 € 31.638,66

2. Leasings ten laste van derden € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal financiële schulden € 29.694.164,88 € 0,00 € -3.031.084,35 € -0,00 € 26.663.080,53

4. De mutatiestaat van het nettoactief
Overig

nettoactief
Herwaar-
derings-
reserve

Gecumuleerd
resultaat

Investerings-
subsidies en
schenkingen

Totaal

I. Balans op einde boekjaar 2016 €
117.891.672,72

€ 3.638.371,91 € 6.043.035,13 € 22.929.551,86 €
150.502.631,62

II. Boekhoudkundige wijzigingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

III. Herwerkte balans €
117.891.672,72

€ 3.638.371,91 € 6.043.035,13 € 22.929.551,86 €
150.502.631,62

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017 € 34.655,08 € 3.183.559,74 € 430.094,31 € 3.648.309,13

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief € 34.655,08 € 430.094,31 € 464.749,39

1. Toevoeging aan herwaarderingen € 34.655,08 € 34.655,08

2. Terugneming van herwaarderingen (-) € 0,00 € 0,00

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen € 1.342.164,88 € 1.342.164,88

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) € -912.070,57 € -912.070,57

B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017 € 3.183.559,74 € 3.183.559,74

V. Balans op einde boekjaar 2017 € € 3.673.026,99 € 9.226.594,87 € 23.359.646,17 €

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2018
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117.681.664,11 153.940.932,14

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 € 274.941,14 € 3.247.062,82 € 1.364.955,90 € 4.886.959,86

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief € 274.941,14 € 1.364.955,90 € 1.639.897,04

1. Toevoeging aan herwaarderingen € 406.516,14 € 406.516,14

2. Terugneming van herwaarderingen (-) € -131.575,00 € -131.575,00

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen € 2.134.160,96 € 2.134.160,96

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) € -769.205,06 € -769.205,06

B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018 € 3.247.062,82 € 3.247.062,82

VII. Balans op einde boekjaar 2018 €
117.811.714,11

€ 3.947.968,13 € 12.473.657,69 € 24.724.602,07 €
158.957.942,00

Filters
Boekjaar: 2018
Budgettaire entiteiten: GEMEENTE

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2018
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Gemeentebestuur Wevelgem (NIS 34041) 

Vanackerestraat 16 

8560 Wevelgem 

Rapporteringsperiode :   2018 

 

WAARDERINGSREGELS 

 

Gelet op artikel 140 en volgende, in verband met de waarderingsregels, van het besluit 

van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 

provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 en zijn 

latere wijzigingen werden door het college van burgemeester en schepenen volgende 

waarderingsregels vastgesteld: 

 

Indeling exploitatie- en investeringsuitgaven 

 

Volgende afspraak wordt gehanteerd in verband met de indeling van exploitatie- en 

investeringsuitgaven:  

 

De aanschaf van roerende goederen wordt beschouwd als investering vanaf 5 000 euro 

(excl. btw). Roerende verrichtingen van minder dan 5 000 euro (excl. btw) die deel 

uitmaken van een ruimer project worden eveneens als investering beschouwd. 

 

Het werken aan gebouwen of een verrichting met betrekking tot onroerende goederen 

wordt beschouwd als exploitatie, indien deze werken niet bijdragen tot een wezenlijke 

waardevermeerdering van het onroerend goed. Voor werken boven de 5 000 euro (excl. 

btw) is er een vermoeden tot activering, tenzij er geen waardevermeerdering aangenomen 

wordt. 

 

 

Liquide middelen en geldbeleggingen 

 

De gemeente waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen tegen de nominale 

waarde. De aandelen en (niet-)vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en 

gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. 

 

De gemeente past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe 

als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de 

aanschaffingswaarde. 

 

Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met de 

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. 

 

 

Vorderingen op korte termijn  

 

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, zijnde: 

 

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar:   10% 

Ouder dan 3 jaar- jonger dan 5 jaar:   40% 

Ouder dan 5 jaar:  60% 
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De gemeente opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun 

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige 

waarde. 

 

Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen door om het even 

welk bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minwaarde 

worden geboekt. 

Als nog een gedeelte van de vordering (die uit de boekhouding is verdwenen) werd 

gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het 

effectief gestorte bedrag. 

 

 

Betalingsverschillen 

 

Bij de inning van vorderingen kunnen betalingsverschillen tot 0,99 euro als kost of 

opbrengst worden afgeboekt. 

 

 

Voorraden 

 

De gemeente opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. 

 

 

Overlopende rekeningen 

 

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de 

balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel ‘overlopend’ is naar het volgende boekjaar, 

ofwel ‘toegerekend’ moet worden aan het huidige boekjaar. 

 

 

Vorderingen op lange termijn  

 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. 

 

Indien er onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag dient op deze 

vorderingen een waardevermindering geboekt te worden.  

 

Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen door om het even 

welk bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minwaarde 

worden geboekt. 

Als nog een gedeelte van de vordering (die uit de boekhouding is verdwenen) werd 

gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het 

effectief gestorte bedrag. 

 

 

Financiële vaste activa 

 

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun 

aanschaffingswaarde. 

 

De eventuele nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot 

uitdrukking gebracht. 

 

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na 

hun opname als actief de financiële vaste activa waarvan de reële waarde betrouwbaar 

kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde. 
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Voor de waardebepaling baseert de gemeente zich op de confirmatiebrieven die ontvangen 

worden van de entiteit waarin ze participeert. Dit werd zo geadviseerd door het Agentschap 

Binnenlands Bestuur. 

 

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de 

financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of 

ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de 

entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. 

 

Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van de entiteit waarin men belangen heeft, is bewezen 

door om het even welk bewijsstuk, moet een minwaarde worden geboekt voor het saldo 

van het belang of de vorderingen. 

 

Indien nadien blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering (die uit de 

boekhouding is verdwenen) werd gerecupereerd, dient een meerwaarde geboekt te worden 

voor het effectief gestorte bedrag. 

 

 

Materiële vaste activa en immateriële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. 

 

De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend 

binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische 

activiteit. 

 

De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat 

betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan 

de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan 

concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze 

diensten te dekken. 

 

De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden 

aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren 

van de gemeente.  

 

 

Deze vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven 

zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs 

 

Voor de bepaling van de waarde van de kosteloze verwervingen van wegenis wordt 

rekening gehouden met de beschikbare informatie zoals het bestek, het 

inschrijvingsformulier met uitgesplitste prijzen, de raming voor de berekening van de 

borgsom,... Indien mogelijk wordt een kopie van de facturen opgevraagd bij de overlater. 

 

Voor de kosteloze verwerving van gronden wordt vertrokken van de waardebepaling 

gronden begininventaris NGB. De waarde per ca wordt jaarlijks aangepast volgens de 

evolutie van de waarde van één opcentiem op de onroerende voorheffing. 

 

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. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de 

restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. 

 

 

De gebruiksduur van de activa werd als volgt vastgesteld in het college van burgemeester 

en schepenen van 13 maart 2013: 
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OMSCHRIJVING AARD Afschrijvingsduur Buitengewoon 

onderhoud 

- immateriële vaste activa 214 5 jaar  

- terreinen 220  15 jaar 

- gebouwen 221 33 jaar 15 jaar 

- wegen 224 30 jaar  

- overige infrastructuur van de 

wegenis 

225 15 jaar  

- waterlopen 226 30 jaar  

- rioleringen 2281 50 jaar  

- kunstwerken wegenis 2282 50 jaar  

- waterleidingen 2283 30 jaar  

- openbare verlichting 2284 30 jaar  

- andere nutsleidingen 2285 30 jaar  

- overige onroerende infrastructuur 2289 30 jaar  

- installaties, machines en uitrusting 230 10 jaar 5 jaar 

- meubilair 2401 10 jaar 5 jaar 

- informaticamaterieel 2402 5 jaar  

- overige kantooruitrusting 2403 10 jaar 5 jaar 

- personenauto’s/bestelwagens 2404 5 jaar  

- overig rollend materiaal 2405 10 jaar 5 jaar 

- onroerend kunstpatrimonium 2700 33 jaar 15 jaar 

- roerend kunstpatrimonium 2750  5 jaar 

 

De restwaarde wordt steeds vastgelegd op nul. 

 

De gemeente boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van 

actiefbestanddelen om rekening te houden met ontwaardingen van activa bij de afsluiting 

van het boekjaar. Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige 

waarde van het activum op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In 

dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. 

 

De overige activa kunnen worden geherwaardeerd. Dit om hun boekwaarde in 

overeenstemming te brengen met de  marktwaarde.  

 

Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief 

behoort, geherwaardeerd. 

 

 

Schulden 

 

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker 

zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar 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 de gemeente. 
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Netto-actief 

 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat 

genomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de 

vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en 

dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet 

verrekend. 

 

Als het niet-afschrijfbare activa betreft, blijft het oorspronkelijk bedrag van de 

investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding. 

 

 

 

 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN: 

 

Waarborgen ten voordele van derden: 

➢ waarborg lening aangegaan door Psilon ten voordele van Belfius Bank NV 

(GR07/05/2010 - schrijven Psilon 26/02/2019 – saldo 109.305,23 euro) 

➢ waarborg lening aangegaan door Psilon ten voordele van ING België NV 

(GR09/09/2011 - schrijven Psilon 26/02/2019 – saldo 209.358,62 euro) 

 

Ontvangen zekerheden: 

➢ hypothecaire borgstelling (Den Bascuul vzw) (99.000,00 euro) (GR08/02/2008) 
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