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1. Documentatie
Artikel 4 van het MB BBC bepaalt de elementen die de documentatie minstens moet bevatten.
De documentatie moet ook veertien dagen voor de vergadering waarop het beleidsrapport besproken
wordt beschikbaar zijn. De wijze waarop de documentatie ter beschikking wordt gesteld wordt
geregeld in het huishoudelijk reglement. De regelgeving legt niet op dat de documentatie fysiek
overhandigd wordt. Er moet alleen een regeling zijn die waarborgt dat de raadsleden die dat willen,
de documentatie bij het aanpepaste meerjarenplan vlot kunnen raadplegen.
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1.1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen
acties (inclusief ontvangsten en uitgaven)
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ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 465870 Alg. 34598 / EK Budg. 87354 IK 368105
Gemeente en OCMW (0207.430.342)

Algemeen directeur: Els Persyn

Marktplein 9, 8520 Kuurne

Financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Beleidsdoelstelling: GELUK: Kuurne wil haar inwoners gelukkiger maken
Kwalitatieve omschrijving: Kuurne wil haar inwoners gelukkiger maken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.320

7.319

0

0

0

0

-7.320

-7.319

0

57.679

58.607

486.000

1.964

89

0

-55.715

-58.518

-486.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: KU_LEEFT: Kuurne leeft!
Kuurne leeft!
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

0

425.000
0

0

0

-425.000

Financiering

Actie: BIKEPARK: Kuurne zet in op de ontwikkeling van een Bikepark
Kuurne zet in op de ontwikkeling van een Bikepark op de site van de Hippodroom.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
Van 01/01/2021 tot 31/12/2025
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Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
--Voortgang april - juni 2020:
--Voortgang juli - september 2020:
--Voortgang oktober - december 2020:
We namen bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan deze nieuwe actie op in het
meerjarenplan waardoor we ambitie om een bikepark te realiseren op Kuurnse bodem willen
verankeren in het plan.

Actie: HUISVE_VER: Kuurne wil het verenigingsleven promoten door in te zetten op
voldoende kwalitatieve infrastructuur
Kuurne wil het verenigingsleven promoten door in te zetten op voldoende kwalitatieve infrastructuur.

Verenigingen zoals Jeugdhuis Tap vzw en Rode Kruis Kuurne zijn gehuisvest in gemeentelijke gebouwen in het
centrum,
i.c. jeugdhuis en voormalig conciërgewoning. Het Kuurnse centrum ondergaat de volgende jaren een stevige
transformatie.
Niet alleen de centrumvernieuwing maar ook de aanleg van de Vlastuin rond het gemeentehuis kunnen een impact
hebben op de huisvesting van beide genoemde organisaties. Ook de bouw van 34 sociale huurappartementen in de
buurt van het jeugdhuis kunnen een bedreiging
betekenen voor de huidige jeugdhuislocatie.

Neem daarbij dat de gemeentelijke gebouwen in kvestie investeringsgevoelig zijn. De gebouwen zijn immers oud en
de vraag naar investeringen
(zeker vanuit het jeugdhuis) groot.
Op korte termijn wil het gemeentebestuur de verenigingen in kwestie gehuisvest houden in de genoemde gebouwen.
Het gemeentebestuur wil die
gebouwen op korte termijn ook niet afstoten. Het gemeentebestuur wil wel een vinger aan de pols houden. De focus
ligt daarbij zowel op de verenigingen zelf
(hoe gedeit hun werking) als op de impact en druk vanuit de veranderende omgeving, als op alternatieve
huisvestingsmogelijkheden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
--Voortgang april - juni 2020:
--Voortgang juli - september 2020:
--Voortgang oktober - december 2020:
---
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Actie: KU_2023: Kuurne viert in 2023 haar 900-jarig bestaan.
Kuurne viert in 2023 haar 900-jarig bestaan.

In 2023 viert Kuurne haar 900-jarig bestaan. Het bestuur wil dat er dat jaar activiteiten zijn die de verjaardag vieren.
Het middenveld heeft al ideeën voor activiteiten. Het spreekt voor zich dat men voor dergelijke initiatieven zal komen
aankloppen voor subsidies.
ACTIE: bekijken hoe activiteiten in het kader van 900 jaar Kuurne financieel ondersteund kunnen worden (via
projectsubsidies? Nieuw reglement?)
ACTIE: rol gemeente? (ondersteunend, regisserend, actor?)
Aan deze actie worden geen indicatoren gekoppeld.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
De opmaak van het reglement is voorzien voor het einde van het jaar. In de periode januari maart is dus nog niks ondernomen.
Voortgang april - juni 2020:
De opmaak van het reglement is voorzien voor het einde van het jaar. In periode april - juni
dus nog niks ondernomen.
Voortgang juli - september 2020:
De start van de opmaak van het reglement is voorzien voor eind 2020. In de periode juliseptemer werd dus nog niks ondernomen.
Voortgang oktober - december 2020:
In samenspraak met de schepen, hebben we bepaald dat we eerst nog eens willen nadenken
over hoe we het 900 jaar Kuurne-verhaal willen aanpakken. Daarom wordt voorlopig nog
geen reglement opgemaakt. Het idee over de aanpak is aan het groeien.

Actie: SPORT: Kuurne zet meer Kuurnenaars aan het sporten.

Kuurne zet meer Kuurnenaars aan het sporten. Om dat te bereiken zorgt Kuurne voor genoeg kwaliteitsvolle
sportinfrastructuur en voldoende financiële ondersteuning voor de sportverenigingen.
De gemeente zorgt dat de sportverenigingen voldoende faciliteiten hebben om hun werking te kunnen uitbouwen,
zodat de burger maximaal kan participeren:
- De gemeente zorgt voor de aanleg van een kunstgrasveld en voorzien van een berging voor voetbalmateriaal.
- De gemeente behoudt en doet de nodige investeringen om het zwembad de komende legislatuur te kunnen
openhouden.
- De gemeente onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst van het zwembad.
- De gemeente onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor de visvijver rond de hoeve Vandewalle.
- De subsidiereglementen voor de sportverenigingen worden hervormd met minstens behoud van de huidige
budgetten, er moet een vergelijking gemaakt worden met andere verenigingen binnen de domeinen jeugd en cultuur.
Budgetten moeten billijk verdeeld worden.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
De studie voor het langer openhouden van het gemeentelijk zwembad is afgerond. De
voorbereidende werken voor de opmaak van de stabiliteitsstudie voor de Hoeve Vandewalle
worden uitgevoerd.
De sluiting van het zwembad/sporthal wegens covid-19 half maart zorgt ervoor dat we
minder mensen aan het sporten krijgen. We hopen spoedig terug te kunnen inzetten op het
aanbieden van sport voor alle inwoners.
Voortgang april - juni 2020:
Het CBS keurde het plan van aanpak goed voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld,
tribune en berging. De timing om alles uit te voeren in mei 2021 blijft haalbaar.
Wegens Covid-19 was er geen georganiseerde sport. In mei mocht er outdoor terug
georganiseerd gesport worden. Vanaf 9 juni werd de sporthal terug geopend en enkele clubs
hebben hun werking terug opgestart. Op 1 juli ging het zwembad terug open en starten de
sportkampen.
Voortgang juli - september 2020:
Het CBS heeft 130.000 euro voorzien voor investeringen in het zwembad in 2021 en de daarop
volgende jaren telkens 60.000 euro. Dit om de meest dringende zaken aan te pakken die naar
voor komen in de conditiemeting zwembad.
Voortgang oktober - december 2020:
De aanleg van het kunstgrasveld, de vernieuwing van het dak van de sporthal en de
herwerking van de subsidiereglementen zitten op schema. Het dakherstel is voorzien in 2022.
Voor wat betreft de oeverversterking van Hoeve Vandewalle heeft het CBS nog geen duidelijke
koers bepaald.
Bij de aanpassing van het meerjarenplan is het project beachveld voorzien, uitvoering is
gepland in 2021.

2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

0

425.000
0

0

0

-425.000

Financiering

Actie: SUBSIDIES: Kuurne creëert een financieel gunstig klimaat voor alle Kuurnse
verenigingen
Kuurne creëert een financieel gunstig klimaat voor alle Kuurnse verenigingen.
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De jaarlijkse werkingssubsidies voor de verenigingen staan qua grootteorde van het bedrag niet in verhouding met de
project- en evenementensubsidies. Bovendien staan de
werkingsmiddelen van de sociaal-culturele verenigingen, de jeugdverenigingen en sportverenigingen ook niet in een
correcte verhouding ten opzichte van elkaar.
*10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Evaluatie en bijsturing van de subsidiereglementen voor werkingsmiddelen zijn voorzien voor
het einde van het jaar. Wat betreft de evaluatie van de subsidiereglementen voor projecten en
evenementen: dit is voorzien voor periode mei - juni 2020.
Voortgang april - juni 2020:
Wat betref evaluatie van de subsidiereglement voor projecten en evenementen: er werd een
evaluatienota voorgelegd in het CBS van 16 juni. Het CBS liet echter weten de nota liever in
een apart overleg te bespreken. Dat overleg is gepland in juli 2020.
Voortgang juli - september 2020:
4 subsidiereglementen (evenementen, projecten, kleine en middelgrote activiteiten + straaten buurtfeesten) werden in samenspraak met het CBS geëvalueerd. De voorstellen tot
wijziging van bovengenoemde reglementen liggen klaar voor advies van de cultuurraad,
sportraad en jeugdraad.
Voortgang oktober - december 2020:
Bovengenoemde reglementen werden gewijzigd in de gemeenteraad van november.
In december werd ook de eerste keer samen gekomen om de subsidiereglementen voor
werkingsmiddelen te evalueren.

Actieplan: WARME_GEM: Kuurne wil een warme, inclusieve en sociale gemeente zijn die
ontwikkelingskansen biedt aan alle Kuurnenaars. Dat verkleint de kans dat mensen
uitgesloten raken van de maatschappij.
Kuurne wil een warme, inclusieve en sociale gemeente zijn die ontwikkelingskansen biedt aan alle Kuurnenaars. Dat
verkleint de kans dat mensen uitgesloten raken van de maatschappij.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.320

7.319

0

0

0

0

-7.320

-7.319

0

57.679

58.607

61.000

1.964

89

0

-55.715

-58.518

-61.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: ARMOEDE: Kuurne optimaliseert als warme & sociale gemeente de kansen van
mensen in armoede
Kuurne optimaliseert als warme & sociale gemeente de kansen van mensen in armoede.

Ondanks een overaanbod een jobs stijgt het risico om in kansarmoede te belanden doorheen de jaren. O.a. cijfers van
Kind en Gezin en nationale statistieken
rond schuldbemiddeling tonen dit aan.
Dit is in Kuurne niet anders.
Kuurne wil een warme gemeente zijn waar we:
1. Oog hebben voor de armoedeproblematiek
2. Drempels wegwerken
3. Zowel pragmatische als gedurfde acties opzetten om hier op in te zetten. We schuwen hierbij geen projectmatige
aanpak om nieuwe impulsen te geven.
Armoedebestrijding moet in het MJP 2020-2025 de nodige aandacht blijven krijgen. Het is heel complex en kan alle
vormen aannemen.
Armoedebestrijding is integraal, maar staat of valt met de inkomens en uitgavenbalans die in evenwicht moet zijn.
Lokaal kan dit maar beperkt
gecompenseerd worden. We kunnen, de kansen van mensen in armoede wel optimaliseren om maatschappelijk te
kunnen ontwikkelen en participeren.

Binnen het OCMW bestaan er al heel wat 'good practices'. Ook de werkgroep UitPas zorgt voor een bewustmaking en
moet gecontinueerd worden.
De ouderbrugfiguur speelt een verbindende rol. Een op te richten domeinoverleg zal ervoor zorgen dat sociale
uitsluiting regelmatig op de agenda komt.
In deze actiefiche proberen we ze tot 6 sporen te bundelen.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
*Het vast bureau van februari 2020: beslissing tot tijdelijke huur extra doorgangswoning van
EGEH.
*Vanaf 20 maart 2020: voorbereiding van het project i.s.m. onderwijs: 'Elk kind telt'.
Voortgang april - juni 2020:
* april 2020: uitrol van het corona-project: 'Elk kind telt'. Aankoop van 40 laptops om preteachen mogelijk te maken + opstart van de huiswerkbegeleiding specifiek i.k.v. pre-teaching.
* juni 2020: coronacommissie - Hoe impact van corona op mensen met verhoogd
kansarmoederisico beperken? Ideeën worden verder uitgewerkt.
*We organiseerden zelf Nederlandse lessen voor mensen in trajectbegeleiding.
Voortgang juli - september 2020:
* GR september: goedkeuren nieuwe steunmaatregel 'Kuurns Aanvullend inkomen'. Deze
financiële middelen worden niet aan de actie zelf gekoppeld. Indien de maatregel zou worden
verlengd na een nieuw Raadsbesluit, kan hiervoor wel worden geopteerd.
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Voortgang oktober - december 2020:
* Subsidie voor de renovatie van een doorgangswoning is aangevraagd.
* Bekendmaking en toepassing van het 'Kuurns Aanvullend inkomen': 5 begunstigden (We
rekenden op meer).
* Goedkeuring van de schoolpremie.
* Koopkrachtbonnen aangekocht en uitgedeeld.Alle groepsactiviteiten lagen stil.
* Impact van corona wordt sterk gemonitord via o.a. aparte steuncodes.
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

1.964

89

0

1.964

89

0

Financiering

Actie: CENTRUMSCH: Kuurne bouwt de Centrumschool verder uit tot een school die
klaar is voor de toekomst
Kuurne bouwt de Centrumschool verder uit tot een school die klaar is voor de toekomst.

De Centrumschool is de grootste gemeentelijke school in Kuurne en is gebouwtechnisch aan het dateren. De voorbije
legislatuur
werden reeds heel wat inspanningen geleverd op vlak van elektriciteitswerken, stookplaatsen, pv-panelen,...
Deze 'flow' moet nu worden verder gezet en daarom worden er opnieuw heel wat investeringen en
vervangingsinvesteringen
gepland, zoals de renovatie van het sanitair op de speelplaats, vervangen van de buitendeuren, vervangen van de
ramen van de turnzaal,
allerhande opfrissingswerken,... zodat de Centrumschool een school in vorm is en blijft. Binnen deze actie kaderen
ook de inspanningen
om de school asbestvrij te maken, met name het onderdak van de gaanderij en de asbestelementen in de kelder van
het hoofdgebouw worden verwijderd.
Daarnaast is er ook een project rond het deels ontharden van de speelplaats en het herinrichte, met aandacht voor
meer verantwoord groen
en een utidagende speelomgeving. Er dient tevens rekening te worden gehouden met de mogelijke inplanting van een
feesttent ter gelegenheid van het schoolfeest.

Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
De subsidie voor asbestverwijdering is in 2019 aangevraagd. OVAM meldt op 10 maart dat
door de vele aanvragen de wachttijd oploopt.
In de klassen zijn er schilderwerken in uitvoering.
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Speelplaatsvergroening:
Er is inhoudelijke voorbereiding van de mogelijkheden.
Aftasten van de gedragenheid onder het personeel. Zorg omtrent materialen, groen,
inplanting <- -> openbaar stellen van de accomodatie, eventueel met toegangscontrole. Er
wordt overwogen om de speelplaats liefst als eigen domeinverantwoordelijkheid te houden. > subsidiedossierkeuzes hangen hiervan af.
Er wordt een vorming ingepland me thet personeel over een groene speelplaats (De
provinciale vorming van 27 april ging niet door omwille van corona).
Voortgang april - juni 2020:
Het dossier voor het vernieuwen van het buitenschrijnwerk in de turnzaal en de buitendeuren
van het hoofdgebouw is opgestart. Het buitenschrijnwerk stond gepland voor 2023 maar
wordt samengenomen met de buitendeuren in 1 dossier.
Voortgang juli - september 2020:
De schilderwerken zijn uitgevoerd en gedeeltelijk omgevormd tot het plaatsen van
systeemplafonds in de klassen van het lager (in plaats van gewoon de plafonds te schilderen).
De brandmeldcentrale werd vernieuwd.
Voortgang oktober - december 2020:
Eind november werd het asbest uit de kelder verwijderd. Er wordt bekeken of het aanwezige
luchtkanaal opnieuw moet worden opgebouwd in andere materialen.
De meldingskamer van de brandcentrale is ingeschakeld. Er moet over de hele gemeente een
cascaderegeling worden afgesproken.
De uitgestelde provinciale vorming "50 tinten groen" is doorgegaan op 17 september 2020 in
de Hoeve Vandewalle. Dit werd ook gevolgd in het kader van de vergroening van
despeelplaats. Voor wat betreft dat project wordt het projectbureau aangesteld in het eerste
kwartaal van 2021. Daarna wordt de verdere planning uitgewerkt.
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

31.428

33.314

0

0

60.000
0

-31.428

-33.314

-60.000

Financiering

Actie: GEZOND_VOE: Kuurne maakt gezonde voeding toegankelijk voor mensen in
armoede
Kuurne maakt gezonde voeding toegankelijk voor mensen in armoede.

Gezonde voeding weegt zwaar op het budget van mensen in armoede.
Voedselbedeling is een middel dat hierbij kan helpen. Het is tevens een van de weinige vormen van materiële hulp die
in een modern
armoedebestrijdingsplan nog aanvaard wordt omet het 3 doelen in 1 keer bereikt:
1: koopkracht wordt groter
2: voedseloverschotten worden herbestemd
3: verse/gezonde voeding kan naar de doelgroep 'gepusht' worden
Wekelijks komen 100 mensen een voedselpakket halen. Dit aantal stijgt jaarlijks. De voedselbedeling op heden is
echter niet meer van deze tijd.
Andere besturen schakelden reeds jaren terug over op het principe van een sociale kruidenier.
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Op heden stellen vrijwilligers met de beste bedoeling een voedselpakket samen. Dit bestaat uit wat voedselbanken en
FoodAct13 op overschot hebben.
De werking is echter stug. Prioriteit van de vrijwilligers ligt op de verkoop van 2dehandskledij. Hierdoor is de plaats om
voedsel te stockeren zeer beperkt
en bijgevolg zijn quasi alle voedselpakketten dezelfde.
Klanten die vanuit het OCMW worden toegeleid krijgen geen keuze en er is weinig afwisseling. Voor veel mensen is
het ophalen van een voedselpakket een
zoveelste harde confrontatie met het leven aan de rand van de maatschappij. De drempel hiernaartoe is immens.
We willen evolueren naar een winkelsysteem waar meer voedsel aanwezig is en klanten op basis van punten zelf hun
voeding kunnen kiezen.
Deze sociale kruidenier kan op Spijker en Schardauw gevestigd zijn, maar ook andere opties ziojn zeker (zoniet nog
meer) het overwegen waard.
Bereikbaarheid is essentieel.
Het uitvoeren van deze actie impliceert ook de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. De huidige vrijwilligerspoule doet
goed werk, maar mist dynamisme en veerkracht om deze wijzigingen door te voeren.
De kookworkshops met producten van de voedselbank worden best behouden.
Deze actie haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
*3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
De patrimoniumstudie is doorlopen. Er was een bevraging naar geschikte locaties voor de
oprichting van de sociale kruidenier door de schepen in het CBS. Volgende locaties worden
momenteel naar voor geschoven:
1) Spijker en Schardauw.
2) Pastorij (indien gedeeld gebruik mogelijk is)? -> CBS bezoekt pastorij nog i.k.v. andere
mogelijkheden.
3) TGB.
4) Private huur in centrum.
5) Oud gemeentehuis.
Locaties zijn deels bezocht.
Voortgang april - juni 2020:
De mogelijkheden werden verder besproken in het CBS en in de werkgroep patrimonium: nog
geen conclusie. Er gaan stemmen op om in centrum iets te huren i.k.v. het tegengaan van
leegstand. Anderen opteren voor Spijker en Schardauw. Doel: een beslissing nemen voor
september 2020.
Voortgang juli - september 2020:
Voorstel naar het Vast Bureau om de sociale kruidenier de komende jaren in Spijker en
Schardauw te vestigen. Dit wordt besproken op het Vast Bureau van 6 oktober.
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Voortgang oktober - december 2020:
De locatie Schardauw 4 is goedgekeurd op het VB van 6/10/20.
We hebben gesprekken gehad met de huidige vrijwilligers en de vrijwilligers van de
Welzijnsschakels.
Het doel is nu om een gezamenlijke visie te vormen op de sociale kruidenier in Kuurne, om een
werkbaar systeem uit te werken en voldoende vrijwilligers te vinden.

Actie: KINDOPVANG: Kuurne heeft voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle
opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kuurne neemt hierin de regierol op.

Kuurne heeft voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kuurne neemt
hierin de regierol op.
Kuurne heeft momenteel één buitenschoolse opvang die dringend aan vernieuwing toe is. De toekomstmogelijkheden
worden onderzocht.
Het Kangoeroehuis voldoet niet meer aan de veiligheidsvereisten. De kelder is rereds gestut om verdere verzakking te
voorkomen.
De mogelijkheden om de Kangoeroe (tijdelijk) te herlokaliseren of te renoveren, moeten worden onderzocht.
Daarnaast moeten de mogelijkheden van de huidige voor- en naschoolse opvang onderzocht worden om dit uit te
breiden in tijd
en kwaliteitsvoller te maken. Er is nood aan kwaliteitsvolle begeleide themahoeken en goed begeleide studie.
Onderzoeken of sportlessen, taallessen, tekenles, techniekklas, etc. zijn ingang kan krijgen tijdens de opvang.
De linken met het project Brede School moet verder onderzocht worden.

Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
De Pastorij, Centrumschool en de Vrijetijdsdienst werden onderzocht in functie van mogelijke
opvanglocatie voor vzw De Kangoeroe. De Pastorij werd afgewezen. De Centrumschool is een
moeilijke optie voor de andere schoolnetten. De Vrijetijdsdienst kan een mogelijkheid zijn, als
deze dienst een onderdak kan bekomen in de bib, maar dit blijkt niet evident.
Voorstel om optie Centrumschool opnieuw te bekijken door overleg met de andere
onderwijsnetten. We moeten het advies van Freestone erbij nemen.
De vooropgestelde deadline van september staat onder druk.
Voortgang april - juni 2020:
De opdracht werd aan Freestone gegeven om een studie uit te voeren om de vrijetijdsdienst te
integreren in de bib. Resultaten volgen medio september. Indien dit een optie blijkt, kan de
Kangoeroe verhuizen naar de vrijetijdsdienst. Dan blijven ze op dezelfde site met veel
speelopties en het blijft neutraal terrein.
Ondertussen hebben we overleg gehad met de schoolbesturen van de verschillende netten in
functie van de toekomst voor de Kangoeroe. We legden hen 3 opties voor: de vrijetijdsdienst,
buitenschoolse opvang organiseren in elke school, buitenschoolse opvang vanuit 1 centraal
punt voor alle scholen. De laatste optie werd niet weerhouden. Voor de 2 andere opties staan
ze zeker open, met een voorkeur voor de vrijetijdsdienst. Maar hiervoor worden de resultaten
van de studie afgewacht.
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Voortgang juli - september 2020:
De resultaten van de studie van Freestone werden geëvalueerd. Er zijn kansen op lange
termijn om de vrijetijdsdienst te integreren in de bib, maar hier is nog wat "kneedwerk" nodig
bij de betrokken diensten.
Ondertussen werd vernomen dat het kleuterschooltje in de Hulsestraat vrijkomt op het einde
van het schooljaar. Mogelijkheden voor deze locatie zullen onderzocht worden, want dit kan
vermoedelijk de meest eenvoudige tijdelijke verhuis betekenen.
Voortgang oktober - december 2020:
De vraag werd gesteld om de afdeling in de Hulstestraat te huren, maar hierop kregen we
geen respons.
Deadline verhuis Kangoeroe blijft september 2021.

Actie: MIA-VTD: Kuurne zorgt ervoor dat kansengroepen nog meer kunnen deelnemen
aan vrijetijdsactiviteiten, ook van verenigingen.
Kuurne zorgt ervoor dat kansengroepen nog meer kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, ook van verenigingen.
Op vandaag kunnen mensen in armoede (MIA's) enkel aan activiteiten uit het gemeentelijk aanbod deelnemen tegen
kansentarief. Mochten er ook verenigingen
instappen kunnen MIA's ook lid worden van verenigingen en deelnemen aan de activiteiten van die verenigingen
tegen kansentarief.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
NG

NG

NG

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
--Voortgang april - juni 2020:
--Voortgang juli - september 2020:
--Voortgang oktober - december 2020:
---

Actie: MOB_KANSGR: Kuurne maakt duurzaam vervoer toegankelijker voor
kansengroepen.
Kuurne maakt duurzaam vervoer toegankelijker voor kansengroepen.
Duurzaam verplaatsen is dé toekomst.

In de centrumvernieuwing wordt hier volop op ingezet. Er bestaat eveneens een actie rond het toepassen van het
STOEP principe, waarbij ook tijdelijke mobiliteit (deelfietsen) aan bod komen.
Voor mensen in armoede is een auto eigenlijk niet betaalbaar. Ze zijn eigenlijk aangewezen op de bus en de fiets.
De budgetstandaard die het OCMW hanteert in de begeleiding houdt rekening met verplaatsingen via openbaar
vervoer, fiets en deelauto's voor uitzonderlijke situaties.
Een eigen wagen past hier niet in.
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Tweedehandsfietsen zijn vaak goedkoop en massaal aanwezig. Nu zetten we al regelmatig fietsen van de politie op
punt om aan cliënten te schenken. Toch zijn ze vaak een onvoldoende alternatief voor koning auto.
Deelfietsen zijn te duur voor constant gebruik.
Vanuit onze trajectbegeleiding merken we een nood aan elektrische fietsen om op minder bereikbare
tewerkstellingsplaatsen te geraken.
Bij het OCMW-cliënteel is er momenteel geen vraag naar bakfietsen of fietskarren, maar dit aanbod zou perfect
inspelen op begeleidingsmaatregelen.
Iets minder duurzaam, maar toch te weerhouden: deelauto's.
Met deze actie willen we verschillende sporen onderzoeken om de basismobiliteit te garanderen en te verbeteren.
Er zijn voorlopig nog geen indicatoren afgebakend, die worden tijdens het onderzoekswerk nog bepaald.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Het dossier deelfietsen met Kortrijk is goedgekeurd in maart 2020.
We kopen zeker nog dit jaar een elektrische fiets aan.
Voortgang april - juni 2020:
Juni 2020: We hadden een afspraak met KBC-lease. Ze willen een regionaal project uitrollen
waarbij we ex-lease fietsen aan 16% van de aankoopwaarde kunnen aankopen voor sociale
doeleinden. De fietsen worden door KBC op punt gezet. De vraag naar bakfietsen werd ook
besproken en deze wordt meegenomen.
Voortgang juli - september 2020:
Het dossier bij KBC ligt momenteel stil.
Voortgang oktober - december 2020:
* elektrische fiets = aangekocht
* fietslessen: niet doorgegaan door corona
* eerste overleg fietsbib - te concretiseren in 2021
*
2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.997

2.000

0

0

1.000
0

-1.997

-2.000

-1.000

Financiering
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Actie: NEW_SCHOOL: Kuurne bouwt een nieuwe multifunctionele school
Kuurne bouwt een nieuwe multifunctionele school.

De Kuurnse schoolgebouwen zijn verouderd en vreten energie.
Het gemeentebestuur heeft de ambitie om de scholen Pienter en Wijzer samen te voegen tot een moderne
nieuwbouwschool waar de SMART-werking ten volle tot haar recht kan komen.
De nieuwe school moet plaats bieden voor ongeveer 300 leerlingen en een multifunctioneel karakter hebben. Het
concept van een Brede School wordt toegepast en talentontwikkeling op diverse vlakken staat er centraal. In die
optiek zal de school gecombineerd worden met een nieuwe sporthal die ook door de verenigingen en clubs kan
gebruikt worden. Er is een moderne vorm van toegangscontrole en zowel eetzaal / opvang en sporthal zijn flexibel in
te delen.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari – maart 2020:
CBS beslissing: Design & Build OK
26/02: 2de projectvergadering met Belfius: alles zit op schema
13/03: Overleg met OVSG: alles op schema
17/03: Overleg met de omgevingsambtenaar: vertrek van de omgevingsambtenaar dreigt een
risico te vormen voor de projectvergadering + voor de opmaak van het RUP (in geval van
protest).
Voortgang april - juni 2020:
Schoolbezoeken stonden gepland op 1 april -> uitgesteld door Corona -> druk op dossier.
Schoolbezoeken hebben uiteindelijk in mei plaatsgevonden.
21/04/2020: CBS bevestigt (geen formele beslissing in Workshop Leiedal): keuze voor
algemeen RUP. -> einde: ten vroegste juni 2023.
25/06/2020: sonderingen uitgevoerd.
30/06/2020: De selectieleidraad is goedgekeurd op het CBS. De projectdefinitie is grotendeels
klaar en wordt verspreid onder een aantal leerkrachten om input te geven.
Voortgang juli - september 2020:
De projectdefinitie is onder leerkrachten en leden CBS verspreid. Het technische luik wordt
door Belfius aangeleverd.
Voor de projectvergadering met hogere overheden werd op eind september / half oktober
gemikt. De voorbereiding hiervoor is voor 90% klaar, inclusief verkeerstoets. In de toekomst
gaan we moeten nagaan hoe we de exacte samenstelling gaan doen van de
projectvergadering. Alles wijst er op dat deze enkel met de Kuurnse betrokken VZW's (vzw
Hippodroom Kuurne, De Schure,...) zal moeten plaatsvinden en niet met hogere overheden.
Voortgang oktober - december 2020:
De projectdefinitie werd op het CBS besproken en goedgekeurd. Belfius voegt het technisch
luik toe.
Selectie kandidaten: ok
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2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.320

7.319

0

0

0

0

-7.320

-7.319

0

24.254

23.293

0

0

0

0

-24.254

-23.293

0

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: SCH_OPVANG: Kuurne optimaliseert de werking van de voor- en naschoolse
opvang in het gemeentelijk onderwijs.
Kuurne optimaliseert de werking van de voor- en naschoolse opvang in het gemeentelijk onderwijs.

Een pedagogische kwaliteitsvolle kinderopvang organiseren als onderdeel van het pedagogische raamwerk en de visie
van de school.
Aanvankelijk wordt in een evaluatie onderzocht wat de opvang betekent voor de kinderen, de gezinnen en de
samenleving. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ van Kind & Gezin.
Hierbij worden 6 aandachtsgebieden als basis voor kwaliteit gespecifieerd: welbevinden, betrokkenheid, emotionele
ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving en gezinnen & diversiteit.
Het aanbod en de activiteiten dienen hieraan getoetst te worden en verder op afgestemd te worden.

Er worden werkfiches opgesteld ter verduidelijking van de opdracht en de verwachtingen ten aanzien van de
dienstverlener. Deze worden cyclisch bijgesteld volgens de evolutie.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
Van 01/01/2020 tot 01/09/2022

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Verwachtingen omzetten in functiekaarten. Verwachtingen werden door CE doorgegeven.
Voorzet tot functiekaart werd door 't Alternatief gedaan. Aanpassingen/aanvullingen dienen
nog teruggekoppeld te worden. Opvolgen van het realiseren van de
aanbestedingsvoorwaarden.
Voortgang april - juni 2020:
Wegens corona werd het overleg doorgeschoven naar 06/07/2020. De voorstellen tot
functiekaart(en) werden verder per school geactualiseerd en geïndividualiseerd per school.
Aanpassingen worden verder doorgegeven. We achtten het goed om een overleg eind
augustus (voor de opstart) te organiseren om het eigenaarschap en de betrokkenheid van alle
medewerkers (ook WWers en vrijwilligers) te verhogen. 't Alternatief plant deze bijeenkomst
in.
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Daarnaast werd de vraag gesteld en werd het financieel overzicht gemaakt om extra
opvanguren te voorzien, voor zowel in de Centrumschool en in Pienter/WIjzer om de kwaliteit
van deze voor- en naschoolse opvang te voorzien. De groepen zijn op bepaalde dagdelen zeer
groot geworden, waardoor een extra medewerker gewenst is om alles onder controle te
kunnen houden.
Voortgang juli - september 2020:
Er was opnieuw een grote personeelswissel bij 't Alternatief. Er werd geen bijeenkomst
samengeroepen door 't Alternatief eind augustus.
De terugkoppeling van de input voor de functiekaarten ligt momenteel in de handen van 't
Alternatief.
De nieuwe invullingen werden deels ingevuld met wijkwerken/PWA en met mensen van 't
Alternatief.
Er werd een onderzoek gestart naar de betaalbaarheid van het onderwijzend personeel voor
b.v. extra ondersteuning van de 'studie'. Momenteel wordt het personeel betaald à rato van
hun bachelor-diploma/B1 (goedkeuring sinds 01/01/2016). Deze bedragen werden vergeleken
met bar 158 (studiemeester/opvoeder) van het mininsterie van onderwijs en liggen in dezelfde
lijn, behoudens dat de bedragen van het niveau B1 niet automatisch geïndexeerd worden. De
vraag ligt nu op tafel om het besluit van 01/01/2016 uit te breiden met de jaarlijkse
indexering op 01/01.
Voortgang oktober - december 2020:
Geen overleg momenten geweest (Corona)
Status op te volgen van indexering betaling leerkrachten automatisch telkens per 1 januari.

Beleidsdoelstelling: KLANT: In Kuurne staan alle inwoners centraal.
Kwalitatieve omschrijving: In Kuurne staan alle inwoners centraal.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.773

6.427

0

0

13.500
0

-6.773

-6.427

-13.500

5.445

5.445

9.000

0

0

0

-5.445

-5.445

-9.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: KLANT: In Kuurne staan alle inwoners centraal.
In Kuurne staan alle inwoners centraal.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.773

6.427

0

0

13.500
0

-6.773

-6.427

-13.500

5.445

5.445

9.000

0

0

0

-5.445

-5.445

-9.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: CITYMARKET: Kuurne is een sterk merk en doet dit aan de hand van
citymarketing.
Kuurne is een sterk merk en doet dit aan de hand van citymarketing.

Inzetten op een levendige, warme, communicatieve en verbindende gemeente, zowel voor de eigen inwoners als
passanten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
De nieuwe Info Kuurne werd gelanceerd eind februari. In de loop van maart werd de
campagne uitgerold waarbij Kuurne zich profileert als Geluksgemeente. Meer dan 80
handelszaken lieten een geluksspreuk aanbrengen op hun vitrines.
Uiteraard waren er in de loop van dit eerste kwartaal ook 2 evenementen die Kuurne op de
kaart zetten in Vlaanderen en daarbuiten: Kuurne-Brussel-Kuurne en Mardi Gras. Meer
specifiek tijdens de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne waren er tal van initiatieven om de
gemeente beter in beeld te brengen tijdens de televisieuitzending.
Voortgang april - juni 2020:
Verdere uitwerking Info Kuurne met nieuws van onderuit. Inzetten op verbindende gemeente
tijdens de coronacrisis met bewonersbrieven. Uitrol wedstrijden vlaszaad i.k.v. Vlaspark en
spreuken i.k.v. geestelijke gezondheidszorg.
Voortgang juli - september 2020:
Verdere inzet op uitbouw coronaproof activiteiten en verbindende communicatie tijdens de
coronacrisis.
- uitrol communicatie 'genieten dichtbij': ezelgemwandelroutes/contrei/belpop/
kioskconcerten/ mini-openluchtcinema's
- uitwerking coronaproof ezelsweekend
Voortgang oktober - december 2020:
- inzet op verbindende gemeente via diverse initiatieven: gelukskaartjes in Info Kuurne,
klapactie, zoektocht ezelgemroute sport, ...
- voorbereiding beeldambassadeurs om Kuurne prominenter in beeld te brengen
2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.927

1.927

0

0

2.000
0

-1.927

-1.927

-2.000

Investeringen
Financiering
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Actie: FUTURE: Kuurne werkt verder aan een toekomstgericht dienstverlenings- en
communicatieconcept en zorgt ervoor dat deze afgestemd zijn op de klant.

Kuurne werkt verder aan een toekomstgericht dienstverlenings- en communicatieconcept en zorgt ervoor dat deze
afgestemd zijn op de klant.
Kuurne wil een klantgerichte organisatie zijn die het verschil maakt voor haar klanten.
We verfijnen de kanaalstrategie van onze klantencontacten zodat de afstemming en doorstroming optimaal is tussen
digitaal, telefonisch en fysiek.
We leiden de burger vriendelijk naar radicaal digitaal, maar ontmoedigen het gebruik van telefonisch contact noch
fysieke dienstverlening niet.
Onze communicatiestrategie staat ten dienste van onze dienstverlening. Door onze communicatie maken we onze
dienstverlening kenbaarder,
zetten we ze op de kaart, communiceren over wijzigingen,...
We onderzoeken en investeren ook in nieuwe technologieën (Chatbot, Whatsapp,...) om een toekomstgerichte
dienstverlening te kunnen aanbieden.
We zetten de scope van deze actie ruimer dan louter de dienstverlening via de loketten, maar kijken ook naar
producten die via backoffice worden
verleend of aan huis en uiteraard ook naar dienstverlening via loketten én digitaal.
We maken onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk, met de eerste focus op de fysieke dienstverlening.

We willen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren, maar dit maximaal met dezelfde pool van mensen die de
dienstverlening vormgeven.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot
justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Er werden 5 extra dagplanners aangekocht om te gebruiken in de toepassing voor het werken
op afspraak. Dit in eerste instantie in functie van de zitdagen voor de belastingen, maar
uiteraard kunnen deze dagplanners ook worden gebruikt als we het werken op afspraak gaan
uitbreiden voor de standaardproducten van burgerzaken.
Er was een overleg over de Chatbot - dit idee om met Kuurne alleen van start te gaan, is
voorlopig van de baan.
De onthaalpool voor het gemeentehuis staat op poten: Kelly, An en Ria vormen samen met de
vaste medewerkers Ann-Sophie en Christine de onthaalpool. Maandelijks er afstemming o.l.v.
het diensthoofd Welzijn.
Er is een werkgroep rond dienstverlening die periodiek samenkomt om organiatiebrede items
te bespreken en voorstellen uit te werken.
Omwille van de corona-crisis werd het recyclagepark heropgestart na een tijdelijke sluiting
met een werking op afspraak.
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Voortgang april - juni 2020:
De voorbereidingen worden getroffen om bij de geleidelijke afbouw van de maatregelen rond
corona te werken op afspraak voor wat betreft de standaardproducten van burgerzaken. Alle
producten in het gemeentehuis worden op afspraak afgeleverd.

Voortgang juli - september 2020:
Het zwembad werkt sedert 1 juli op afspraak en gebruikt hiervoor de toepassing van JCC, in
een later stadium gebruiken ze Kwandoo.
Inschrijven voor activiteiten werd de norm in coronatijden vb. lancering centrumvernieuwing,
ezelsweekend, ...
Voortgang oktober - december 2020:
Er is een dienstnota opgemaakt over de toekomst van onze fysieke dienstverlening. Deze
wordt besproken in de tweede helft van januari in een politiek-ambtelijk overleg. De middelen
voor de chatbot zijn bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan uit deze actie gehaald.
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.426

2.500

0

0

2.500
0

-2.426

-2.500

-2.500

0

0

5.000

0

0

0

0

0

-5.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: PART_BEL: Kuurne zorgt voor een breed draagvlak en verbetert de kwaliteit van
de inspraak van burgers.
Kuurne zorgt voor een breed draagvlak en verbetert de kwaliteit van de inspraak van burgers.

We zetten een participatie traject op met de bestaande adviesorganen om samen te bepalen hoe we de kwaliteit van
de participatie aan het gemeentelijk beleid kunnen optimaliseren.
We hebben daarbij aandacht om de bestaande sterktes van de adviesorganen te behouden. De verbetering van de
participatiemogelijkheden van individuele burgers zit eveneens in de scope.
We hebben het zowel over participatie bij de realisatie van concrete projecten, maar eveneens over participatie op de
langere termijn (uitzetten beleidslijnen, visie,...).
Daarnaast willen we binnen deze actie ook de gemeente- en OCMW-raad dynamiseren. We willen de leden van deze
raad actiever betrekken bij het vormgeven van het beleid en frequenter terugkoppelen
over de stand van zaken van bepalende projecten.
Het aantal te behandelen agendapunten van de raden neemt immers niet toe, maar eerder af. Het gros van de
beslissingsbevoegdheid ligt bij het College. Door de Raad ook nauwer te betrekken
bij de uitvoering van het beleid, willen we betrokkenheid en gedragenheid creëren.

Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot
justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Op 20 februari 2020 ging het startoverleg door met een delegatie van alle adviesorganen om
tot een nieuwe manier van werken te komen om participatie aan het beleid te optimalisseren.
Er was een vertegenwoordiging van alle adviesorganen. Het doel van het traject werd
geschetst en er werd op basis van een workshop met goede praktijken gedestilleerd wat er
wel of niet in Kuurne zou kunnen werken om de participatie aan het lokale beleid via de
adviesorganen te verbeteren.
Op 25 juni is er een tweede overleg gepland - daar wordt dan een voorstel gedaan voor de
nieuwe manier van werken. Ondertussen koppelen de adviesorganen terug naar orgaan.
Voortgang april - juni 2020:
Corona gooide geen roet in het eten op vlak van planning. Wel werd de manier van werken
lichtjes aangepast. Op basis van de input van de workshops van 20 februari en rekening
houdende met het kader dat door het CBS is geschapen, werd er een voorstel uitgewerkt en
door het CBS gevalideerd om de werking van de adviesraden en de methoden voor
participatie te verbeteren. Dit voorstel werd overgemaakt aan de adviesraden met de vraag
om hier tegen oktober advies over te verlenen.
Ondertussen speelden we ook kort op de bal en betrokken we de raadsleden bij het
ontwikkelen van een lokale exit strategie op vlak van corona. Er werden 5 werkgroepen
opgericht die thematisch werken rond hoe we verder gaan na corona. Er zullen ook middelen
worden opgenomen in het meerjarenplan die zullen worden gekoppeld aan een aparte actie.
De acties worden eerst intern in elke werkgroep bekrachtigd en gaan daarna naar het CBS
voor validatie. De organisatie behoudt het overzicht om zo integraal mogelijk te werken. Op
die manier worden de raadsleden mede-vormgevers van het beleid en waar mogelijk zelf
mede-uitvoerders. Er wordt ook gevraagd om zo participatief mogelijk te werken met de
burgers/verenigingen/...
Voortgang juli - september 2020:
De coronawerkgroepen met als leden o.a. vertegenwoordigers uit de Raad en het BCSC komen
frequent samen en adviseren het CBS met betrekking tot het nemen van maatregelen om de
coronacrisis aan te pakken in Kuurne. Het College koopt het participatieplatform van
CitizenLab aan waarin de experten- en contactendatabank zal worden vormgegeven voor de
adviesraden, maar waarmee adviesraden eveneens hun adviezen kunnen uitwisselen, samen
vormgeven en kunnen samenwerken. Het platform zullen we ook inzetten om participatie
lokaal vorm te geven in de richting van individuele burgers.
Voortgang oktober - december 2020:
We geven het platform van Citizenlab vorm en genoten met een grote groep medewerkers
vorming om het platform te gebruiken. We ontvingen een aantal adviezen van de adviesraden
op de voorstellen die we met het bestuur hadden geformuleerd.
De ambtenaar lokale economie en de projectverantwoordelijke gingen in nauw overleg met
de leden van de handelscommissie om hun toekomst te bepalen en vorm te geven. Er werd
een vorming ingepland voor het platform waarop alle adviesraden zijn uitgenodigd en die
gaat door in de eerste helft van januari.
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2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.420

2.000

0

0

9.000
0

-2.420

-2.000

-9.000

5.445

5.445

4.000

0

0

0

-5.445

-5.445

-4.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Beleidsdoelstelling: KLIMAAT: Kuurne bewandelt verder het pad naar een
klimaatneutrale gemeente.
Kwalitatieve omschrijving: Kuurne bewandelt verder het pad naar een klimaatneutrale gemeente.
Deze beleidsdoelstelling haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd
woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.137

13.511

28.167

46.601

10.000
0

25.030

33.090

-10.000

932.784

1.045.805

80.000

44.841

89.683

0

-887.943

-956.122

-80.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

62.771

131.896

0

850.339

960.805

0

787.568

828.909

0

Actieplan: KLIMAAT: Kuurne neemt maatregelen om de emissies vd broeikasgas / zich
zo goed mogelijk aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
Kuurne neemt maatregelen om de emissies van de broeikasgassen te verminderen en neemt maatregelen om zich zo goed
mogelijk aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
Dit actieplan haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.137

13.511

28.167

46.601

10.000
0

25.030

33.090

-10.000

932.784

1.045.805

80.000

44.841

89.683

0

-887.943

-956.122

-80.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

62.771

131.896

0

850.339

960.805

0

787.568

828.909

0

Actie: CO2_REDUC: Kuurne haalt haar CO2-uitstoot verder naar beneden en zet in op
hernieuwbare energie.
Kuurne haalt haar CO2-uitstoot verder naar beneden en zet in op hernieuwbare energie.

Er wordt gestreefd naar een CO² reductie bij particulieren en bedrijven.
Hieronder kunnen we verschillende werkpunten koppelen:
1.
Groen- blauwnetwerk
Bomen capteren CO² en slaan deze op. De aanplant van bomen en het behoudt van waardevolle bomen zijn
belangrijke werkpunten richting een klimaatbestendige gemeente.
Dit kan zowel bij particulieren als op het openbaar domein. Meer groen en open waterstructuren bieden een
afkoelend effect in de dichtbebouwde omgeving. De afkoeling heeft ook impact op de CO² uitstoot en op het
energieverbruik.
2.
Duurzame mobiliteit
Collectieve vervoersmiddelen (openbaar vervoer, carpool, deelwagens), elektrische (of een andere duurzame
energiebron) voertuigen maken integraal deel uit in de transitie naar een klimaatbestendige toekomst. De
omschakeling van fossiele brandstof naar een duurzame brandstof heeft een kleine impact op de volledige
3.
Energieverbruik naar omlaag halen
Minder energieverbruik geeft een lagere CO² uitstoot wat terug gekoppeld wordt aan een klimaatbestendige
omgeving.

a.
Het isoleren van oude gebouwen haalt hun energieverbruik naar omlaag.
b.
Openbaar domein, aanpassen van de openbare verlichting naar LED verlichting die minder verbruikt dan de
klassieke lampen.
c.
4.
Duurzame energieproductie
Dit kan aan de hand van efficiënt gebruik van restwarmte, collectieve verwarming, duurzaam opwekken van eigen
energie (via zonnepanelen).
Er werd reeds een onderzoek gedaan in samenwerking met Leiedal welke zones aangesloten kunnen worden op het
warmtenet van IMOG. De uitbreiding van het warmtenet wordt in deze legislatuur een concreet werkpunt zowel naar
effectieve uitvoering als naar activatie van de burgers en bedrijven.
De zones die niet aangesloten kunnen worden op het warmtenet van IMOG worden verwacht elektrisch te
verwarmen. Hierdoor wordt inzetten op duurzame energie opwekking bij particulieren in deze zone een belangrijk
werkpunt. De meest logisch keuze is hier energieopwekking via zonnepanelen.
Een groot potentieel schuilt in de industriezone Kortrijk-Noord, hier is een groot dakoppervlakte aanwezig waar
zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Indien de wetgeving dit toelaat kan hier naar een local energy community
gewerkt worden die de omliggende bedrijven of woonwijken van elektriciteit kan voorzien.
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Deze actie haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
*13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Warmtenet: onderzoek naar het tracé van het warmtenet loopt op z’n einde. De volgende
stap is het onderzoek naar het aan te sluiten patrimonium door Fluvius.
Voortgang april - juni 2020:
De groepsaankoop PV panelen via het provinciebestuur is lopende.
Voortgang juli - september 2020:
Er wordt gevraagd aan de Raad om bij de AMJP-1 de financiële middelen voor verledding te
koppelen aan deze actie.
Voortgang oktober - december 2020:
De uitgaven voor de verledding van het openbaar verlichtingspatrimonium werden bij de
AMJP gekoppeld aan deze actie. Voorbereiden subsidie aanvraag lokale CO2-projecten
(provincie) i.v.m. de aansluiting van het eigen patrimonium op het warmtenet.
2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.533

13.511

5.304

23.738

10.000
0

3.771

10.227

-10.000

850.339

960.805

0

44.841

89.683

0

-805.498

-871.122

0

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

62.771

131.896

0

850.339

960.805

0

787.568

828.909

0

Actie: VERGROEN: Kuurne zet in op klimaatadaptie door de gemeente groener te
maken en de biodiversiteit te verhogen
Kuurne zet in op klimaatadaptatie door de gemeente groener te maken en de biodiversiteit te verhogen.

Zonder daarom een klimaatplan op te stellen, rolt de gemeente een aantal acties uit die ertoe bijdragen in te spelen
op de klimaatverandering.
ACTIE 1
BEPALEN NIEUWE STRATEGIE IN HET GROENBEHEER
1. Vergroenen als bijdrage tot de klimaatadaptatie.
2. Vergroenen als bijdrage tot het verhogen van de biodiversiteit
3. Door het bepalen van een strategie die we toepassen in het omvormen van het bestaande groenareaal en aftoetsen
in de nieuwe projecten.
ACTIE 2
VERGROENEN EN ONTHARDEN BESTAAND GROEN MET TOEPASSING NIEUWE STRATEGIE
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ACTIE 3
NIEUWE VERGROENINGS- EN ONTHARDINGSPROJECTEN
Blauw groen netwerk (overstromingen, droogte, stedelijk hitte-eilandeffect opvangen)
- Ontharden in de ontwerpfase
Centrumvernieuwing
voetpadenbeleid
Ruimte voor groen en bos (ikv klimaatmitigatie en klimaatadaptatie)
Vlaspark
(speel)bos(jes) in geval van opportuniteiten
In kaart brengen van ‘groenzoekzones’ en daarop inzetten ifv diversiteit
ACTIE 4
OPMAAK BEHEERPLANNEN VOOR WELBEPAALDE GEBIEDEN
Beheerplannen opmaken of actualiseren: algemeen en voor specifieke gebieden:
- Groene Long;
- Woonpark;
- Heulebeekdomein;
- Vlindertuin en
- Vlaspark.
Sinds 28/10/2017 wordt voor het opmaken van nieuwe beheerplannen de regelgeving voor het nieuwe
Natuurbeheerplan toegepast. Voor beheerplannen die voor 28/10/2017 werden opgemaakt, is de regelgeving van het
Bosbeheerplan, het beheerplan voor een natuurreservaat en het Harmonisch Park- en Groenbeheerplan (HPG) van
toepassing. Er is een overgangsregeling om deze oude beheerplannen om te zetten naar natuurbeheerplannen.
Het opstellen van een natuurbeheerplan is in veel gevallen niet verplicht. Alleen voor welbepaalde terreinen moet
verplicht een natuurbeheerplan worden opgesteld. Voor Kuurne zijn er geen verplichtingen.
Kuurne heeft een beheerplan voor de Groene Long conform HPF. Dit plan is goedgekeurd op 12/08/2011 en is geldig
voor 20 jaar (= tot 2031). Dit plan is niet aan actualisatie toe.
Maar wordt best jaarlijks ge-updatet in functie van gewijzigde situaties (wat in geval extreme droogte,…)
Als intern document beschikken wij over een onafgewerkt (bos)beheerplan voor het Heulebeekdomein. Het is niet de
intentie om voor dit gebied een ‘officieel’ bosbeheerplan op te maken maar wel om het ontwerp af te werken.
Voor het uitvoeren van een natuurgericht beheer in andere domeinen, is een beheerplan (en bestek) noodzakelijk,
zeker in geval voor de beheermaatregelen die worden uitbesteed.
Voor het uitgebreide deel van het bedrijvenpark is een beheerplan en de uitvoering ervan zal worden uitbesteed via
Leiedal.
ACTIE 5
UITBREIDEN BOMENBESTAND
Stand van zaken van het bomenbeleidsplan
Inventarisatie huidig bomenbestand
Bestaand bomenbestand behouden, waar nodig vervangen van de bomen
Uitbreiden bomenbestand door aanplanten nieuwe straatbomen en solitaire bomen
Bijhouden bomenbalans
Deze actie haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
*15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen
duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een
halt toe.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
- Deelname onthardingstraject Leiedal.
- Uitgevoerd: kleinschalige onthardingsprojecten in Kuurnse straten + beplanting met
geschikte straatbomen en/of bijen- en vlindervriendelijke beplanting (Bavikhoofsestraat,
Boomgaardstraat, Kongostraat, Bloemenhof, Beeklaan)
- Opmaak bestek aanleg en 2 jaar beheer van de belevingszone in de Vlindertuin en
uitschrijven van een overheidsopdracht om tot gunning te komen.
- Oprichting werkgroep biodiversiteit binnen de milieuraad.
- Aanvang overheidsopdracht grasbeheer (ongeveer 10 % omgevormd van gazonbeheer
(resterend: 99.036 m²) naar hooilandbeheer (9.183 m²); De Groene Long, het Sportpark, en
begraafplaats blijven in eigen beheer.
- Catalogering van de speelterreinen in diverse types van speelzone.
- Het traject vergroenen speelplaats Centrumschool is opgestart.
- Uitschrijven nieuwe beheerkeuzes voor het openbaar groen (klimaat, bijenplan)
Voortgang april - juni 2020:
- De overheidsopdracht 'Aanleg van een Vlindertuin (planten) en onderhoud gedurende 3 jaar
(2020-2023)' is gegund in het CBS van 30/06/2020.
De Vlaamse Regering keurde een subsidie van maximaal 22.863,39 EUR goed voor deze
opdracht.
- De resultaten van het participatietraject ontharding i.k.v. Zero Regio (Leiedal) zijn gekend. Er
zijn voor Kuurne 20 nominaties publieke ruimte. Deze worden tijdens het eerstvolgend
Technisch Overleg één voor één bekeken op de mogelijkheid tot uitvoering.
- De aanbevelingen van de WG Biodiversiteit van de milieuraad rond het grasbeheer in de
Molen- en Watertorenwijk zijn geformuleerd. De meeste voorstellen gaan in dezelfde richting
wat betreft het natuurtechnische. Deze worden voorgelegd aan het Technisch Overleg en er
wordt een plan van aanpak opgemaakt.
Voortgang juli - september 2020:
-Voorbereiding van de aanplantingen voor het najaar.
-Beoordeling suggesties voor de Molenwijk.
Voortgang oktober - december 2020:
-Aanleg van de belevingstuin (zone 2 en deel zone 1) van de Vlindertuin voltooid in 2e week
van november.
-Aanplantingen 'Maak Het Groener' (hagen, heggen, vogelbosjes, bijenpakket...) in
Watertorenwijk, Hoevewijk, Sportpark, Oude-Belgenwijk.
-Afwerking ontharding Beeklaan en boomvakken Boomgaardstraat; aanplant straatbomen
uitgesteld tot februari 2021 (ingevolge planning groendienst en ongunstige
weersomstandigheden december).
- Achterstallige en extra beheerwerken in de Groene Long.
2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.604

0

0

22.863

22.863

0

21.259

22.863

0

82.445

85.000

80.000

0

0

0

-82.445

-85.000

-80.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Beleidsdoelstelling: ORG: Kuurne evolueert naar een moderne, klantgerichte organisatie
die niet alleen belang hecht aan goede werkresultaten maar ook aan medewerkers die
zich goed voelen.
Kwalitatieve omschrijving: Kuurne evolueert naar een moderne, klantgerichte organisatie die niet alleen belang hecht aan goede
werkresultaten maar ook aan medewerkers die zich goed voelen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

53.817

65.533

43

0

52.500
16.000

-53.774

-65.533

-36.500

99.276

80.000

141.500

87.600

87.600

78.000

-11.676

7.600

-63.500

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: PRESTATIE: Kuurne verhoogt het prestatieniveau van de eigen werking.
Kuurne verhoogt het prestatieniveau van de eigen werking.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.125

10.002

43

0

41.000
16.000

-8.082

-10.002

-25.000

0

0

66.500

0

0

0

0

0

-66.500

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: EFFIC_ORG: Kuurne bouwt de organisatie verder uit en optimaliseert de
efficiënte werking.
Kuurne bouwt de organisatie verder uit en optimaliseert de efficiënte werking.

In de vorige legislatuur zetten we vooral in op het optimaliseren van onze aankopen en het creëren van prijsvoordelen
door de schaal van aankopen te vergroten.
In onze werking zowel intern als extern gericht, zit er nog veel ballast die kan worden weggewerkt. We zoeken de
overkill in zowel de verschillende stappen van de proceduredes die we hebben,
maar nemen eveneens ons producten- en dienstenaanbod onder de loep om wins te creëren.
We bepalen eerst wat we niet meer doen, wat we nog zelf doen en zoeken bij dat laatste de optimalisaties in de
processen. We kijken waar we met andere besturen of organisaties voor een verbetering van de kwaliteit en
effectiviteit kunnen zorgen
van hetgeen we aanbieden, aan zowel onze externe als interne klanten.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot
justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.
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2020

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

NG

NG

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
--Voortgang april - juni 2020:
--Voortgang juli - september 2020:
--Voortgang oktober - december 2020:
---

Actie: GR_RMW: Kuurne zorgt ervoor dat de gemeente- en OCMW-Raad kunnen
vergaderen in een efficiënte en aangepaste setting die ook voldoet aan de decretale
vereisten.

Kuurne zorgt ervoor dat de gemeente- en OCMW-Raad kunnen vergaderen in een efficiënte en aangepaste setting die
ook voldoet aan de decretale vereisten.

In deze actie zitten volgende zaken vervat die te maken hebben met het komen tot een goede setting voor de
zittingen van de gemeente- en ocmw-raad. Dit omvat:
*De gemeente- en ocmw-raad zullen voortaan in het rechtse deel van de raadzaal plaatsvinden (dus niet meer in de
volledige zaal). Daardoor moet de wand niet iedere keer open en dicht geschoven worden.
Wat ervoor zorgt dat de zaal ook efficiënter kan benut worden (trouwzaal kan overdag ook gebruikt worden als
vergaderzaal).
*Aankoop nieuw meubilair dat ingepast kan worden in de rechterkant van de raadzaal.
*Oplossing zoeken voor de kar waar het meubilair opstaat en die continu in de raadzaal opgesteld staat.
*Vernieuwen conferentiesysteem dat de huidige problemen ondervangt.
*Nieuwe software voor opname van de gemeente- en ocmw-raad die conform de decretale bepalingen is, en tevens
gelinkt is aan eNotulen.
Deze opname wordt beschikbaar gemaakt voor de burger via de website.
*Eventueel invoeren van digitaal stemmen, gelinkt aan eNotulen.
*Eventueel extra schermen voor projectie (want nu projectie aan beide kanten van de zaal).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Het marktonderzoek is uitgevoerd eind 2019 en begin 2020.
Er is een overheidsopdracht opgemaakt, nl.: "Aanpassing en optimalisatie van het projectie-,
discussie- en audiosysteem van de raadzaal". Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
werd goedgekeurd in het CBS van 31/03/2020. De prijsvraag is doorgestuurd naar 3 firma's,
de offertes moeten ingediend worden vóór 12 mei.
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2020

Voortgang april - juni 2020:
De offertes werden uitgebreid met elkaar vergeleken maar geen van beide systemen heeft ons
echt kunnen overtuigen voor het gedeelte opname- en publicatiemogelijkheden.
Gezien de kostprijs van het systeem en het feit dat geen van beide ons echt heeft kunnen
overtuigen, wordt de opdracht stopgezet. Voor de opname zullen we dan voorlopig met de
recorder blijven werken. Volgend jaar kunnen we de opname- en streamingoplossing opnieuw
bekijken. Mogelijks is er dan alweer heel wat gewijzigd.
Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het CBS, zal dit jaar nog het conferentiesysteem
vernieuwd worden via het raamcontract van Brugge. Daarnaast wordt ook de audiovisuele
uitrusting van de trouw- en raadzaal kritisch bekeken en geoptimaliseerd waar nodig. Zo
zullen wij een extra HDMI aansluiting voorzien in de raadzaal zodat beeld en geluid synchroon
worden afgespeeld.
Voortgang juli - september 2020:
Er werd een offerte opgevraagd voor de vernieuwing van het conferentiesysteem via het
raamcontract van Brugge. De ICT dienst heeft een voorstel uitgewerkt, dat goedgekeurd werd
door het CBS.
In dit voorstel werd volgende opgenomen:
- projector trouwzaal vernieuwen en iets achteruit plaatsen
- click share trouwzaal vervangen via trade-up
- click share raadzaal verplaatsen naar trouwzaal
- nieuwe click share in raadzaal (de nieuwe click share heeft ook een hdmi aansluiting)
- programmatie aanpassen i.f.v. maximale flexibiliteit voor gescheiden of gecombineerde zaal
De bestelling wordt nog dit jaar geplaatst, de uitvoering wordt ingepland begin 2021.
-De aankoop van het opnamesysteem is verschoven aangezien er geen enkel aan onze
vereisten voldeed. We hopen volgend jaar of in 2022 opnieuw een offertevraag te kunnen
doen hiervoor.
-Conferentiesysteem is meegenomen in de offerte
-Digitaal stemsysteem is gerealiseerd via Echo.
-Meubilair is verschoven in de tijd.
Voortgang oktober - december 2020:
Bestelling nieuw conferentiesysteem werd verschoven naar 2021.
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

0

6.000
0

0

0

-6.000

0

0

66.500

0

0

0

0

0

-66.500

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: INFOBEHEER: Kuurne beheert de vele informatie waarover ze beschikt op een
veilige, efficiënte manier en ontsluit deze optimaal.

Kuurne beheert de vele informatie waarover ze beschikt op een veilige, efficiënte manier en ontsluit deze optimaal.
Een intergemeentelijk projectmatig kernteam wordt ingezet om de gemeente concreet en oplossingsgericht te
ondersteunen en ontzorgen richting een actueel digitaal beheer van informatie en efficiënte archiefruimte.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
De sollicitatieprocedure voor de aanwerving van een halftijds deskundige archiefbeheer was
lopende. Het schriftelijk examen vond plaats op 25 januari en het mondeling examen op 5
maart 2020. De werfreserve werd door het CBS vastgesteld op 10/3.
Voortgang april - juni 2020:
--Voortgang juli - september 2020:
De deskundige archiefbeheer is in dienst getreden in Q3. Ze focust in eerste instantie op het in
orde zetten van het papieren archief.
Voortgang oktober - december 2020:
- Archief OCMW is verhuisd van 't Erf naar de kelder in het gemeentehuis.
- Archief OCMW: 50 lopende meter werd vernietigd.
- Archief OCMW: definitieve plaatsingslijst is afgewerkt.
- Gemeentearchief: voorlopige plaatsingslijst van blok A is afgewerkt. (Bestemming is nog niet
bepaald).
2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.125

10.002

43

0

35.000
16.000

-8.082

-10.002

-19.000

Investeringen
Financiering

Actie: ORGBEHEERS: Kuurne verbetert haar monitoringsysteem en stuurt bij waar
nodig.
Kuurne verbetert haar monitoringsysteem en stuurt bij waar nodig.

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te
verschaffen dat Kuurne:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt.
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.
Om organisatiebeheersing vorm te geven, moet de Raad een kader voor een organisatiebeheersingssysteem
vaststellen.

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van Kuurne wordt
georganiseerd,
met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen
die ervoor
verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingenn van de personeelsleden die bij het
organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.
JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Het organisatiebeheersingssysteem beantwoord minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is
verenigbaar met de continuïteit van de werking
van de diensten.
We werken een geïntegreerd kader voor organisatiebeheersing uit voor Kuurne en voeren de acties uit over de
looptijd van drie jaar. Het geïntegreerde kader is het
vernieuwende aspect waardoor deze actie deel uitmaakt van het MJP.
In 2023 herzien we het kader voor een looptijd van drie jaar en implementeren organisatiebeheersing in de reguliere
werking.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Het kader voor organisatiebeheersing werd uitgewerkt en wordt voor de raden van juni
gebracht ter goedkeuring.
Het project om tot een nieuw organisatiebeheersingssysteem te komen wordt voorbereid.
Voortgang april - juni 2020:
De kaders voor organisatiebeheersing werden aan de Raden voorgelegd op 18 juni. De
rapportering op vlak van organisatiebeheersing werd voor 1 juli overgemaakt aan Audit
Vlaanderen. De projectfiche voor organisatiebeheersing (risico-analyse en opmaak actieplan)
is gevalideerd door MAT, CBS en Staf, alsook door de projectgroep. De projectgroep kwam de
eerste keer samen op maandag 29 juni. Er werden drie workshops ingepland om de risicoanalyse op vlak van organisatiebeheersing op te maken.
Voortgang juli - september 2020:
De zelfevaluatie op vlak van organisatiebeheersing werd vormgegeven door het organiseren
van 3 interne workshops rond de tien thema's uit de leidraad. De risico-analyse werd door de
projectgroep gevalideerd en wordt in oktober voorgelegd aan het M4 ter validatie.
Voortgang oktober - december 2020:
De risico-analyse op vlak van organisatiebeheersing werd gevalideerd door het CBS en het
MAT. Ze werd ook ter kennis gebracht in het stafoverleg. Vanuit de risico's werden er een
reeks verbeteracties opgesteld. Deze werden gevalideerd door de projectgroep en ook ter
bespreking gebracht op het management. In januari worden ze naar het CBS gebracht ter
validatie.

Actieplan: SLANKPAT: Kuurne rationaliseert haar eigen patrimonium en streeft een
grotere duurzaamheid van de gebouwen na.
Kuurne rationaliseert haar eigen patrimonium en streeft een grotere duurzaamheid van de gebouwen na.
Dit actieplan haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
*13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
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2020

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

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.476

29.476

0

0

0

0

-29.476

-29.476

0

99.276

80.000

75.000

87.600

87.600

78.000

-11.676

7.600

3.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: DUURZ_PAT: Kuurne maakt haar gebouwen en eigendommen duurzamer.
Kuurne maakt haar gebouwen en eigendommen duurzamer.

Deze actie streeft het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium na, en dit op alle niveaus. Het is niet enkel de
bedoeling om op vlak
van energie goed te scoren, maar duurzaamheid door te trekken in alle aspecten van de gebouwen zoals bv. de
gebruikte materialen.
Deze actie is op dit moment zeer flou. Er zijn nog geen concrete acties gedefinieerd en er hangt veel af van wat uit de
analyse van de bezettingsgraad
enerzijds en de audits rond energie, bouwfysische toestand en waardebepaling anderzijds naar voren zal komen.
Dit actieplan haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
*13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
In 2020 wordt voornamelijk ingezet op de opmaak van de EPC - attesten op basis waarvan
verdere acties kunnen worden uitgewerkt. Traditioneel wordt hiervoor samengewerkt met
Fluvius, maar deze kaderovereenkomst is verlopen. Fluvius bezorgde de nieuwe versie van de
kaderovereenkomst die zal worden goedgekeurd in de gemeenteraad. Na goedkeuring zal ook
de relighting van de Hoeve Vandewalle worden opgestart.
Voortgang april - juni 2020:
--Voortgang juli - september 2020:
--Voortgang oktober - december 2020:
Relighting Hoeve Vandewalle gedeeltelijk uitgevoerd in het kader van de elektriciteitswerken
in de Hoeveschuur. Voor de andere gebouwen wordt Stijn bevraagd. Relighting
Centrumschool gedeeltelijk uitgevoerd in het kader van de vernieuwing van de plafonds in het
hoofdgebouw. Rest volgt in 2021.
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2020

Actie: HOEVE_VDW: Kuurne investeert in de Hoeve Vandewalle zodat de bestaande
gebruikers het gebouw verder op een veilige manier kunnen gebruiken.

Kuurne investeert in de Hoeve Vandewalle zodat de bestaande gebruikers het gebouw verder op een veilige manier
kunnen gebruiken.
Een grondige renovatie van deze site dringt zich al een tijdje op en er moet worden ingegrepen, voornamelijk op vlak
van de daken, elektriciteit, verlichting, sanitair en energie.
Daarnaast moet de stabiliteit van de gebouwen worden onderzocht, met name of de toestand van de wal een invloed
heeft op de integriteit van de gebouwen. Het
gemeentebestuur kan echter momenteel een volledige renovatie van de Hoeve Vandewalle financieel niet aan. Er
worden wel middelen vrijgemaakt om het gebouw in stand
te houden zodat het huidige gebruik ervan kan worden verder gezet en eventueel worden geoptimaliseerd. Er moet
worden onderzocht welke acties moeten worden opgenomen om dit doel te bereiken.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
De prijsvraag voor de opmaak van een stabiliteitsstudie voor de verdere uitwerking van de
bouwtechnische audit van eind vorig jaar is opgestart.
Het dossier voor het vernieuwen van de daken van het woonhuis en de stallingen is opgestart.
Voortgang april - juni 2020:
De offertes voor de opmaak van de stabiliteitsstudie werden ontvangen. De toewijzing van de
opdracht is voorzien voor het zomerverlof.
De vernieuwing van de daken van het woonhuis en de stallingen is toegewezen. Uitvoering is
voorzien voor oktober/november..
Voortgang juli - september 2020:
De elektriciteitswerken in het kader van de relighting en de geluid- en lichtsinstallaties werden
in september opgestart.
Voortgang oktober - december 2020:
Stabiliteitsstudie uitgevoerd en gerapporteerd aan CBS.
Dakherstel uitgevoerd. Gedeeltelijke relighting uitgevoerd in het kader van de
elektriciteitswerken in de Hoeveschuur. Stijn wordt bevraagd voor de andere gebouwen.

2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

99.276

80.000

0

0

75.000
0

-99.276

-80.000

-75.000

Financiering
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2020

Actie: KERKENPLAN: Kuurne ontwikkelt een visie m.b.t. een efficiëntere inzet van de
kerkgebouwen
Kuurne ontwikkelt een visie m.b.t. een efficiëntere inzet van de kerkgebouwen.

Opmaak van een kerkenbeleidsplan samen met de externe partner Leiedal om tot een visie en beleidsdocument te
komen in overleg met de kerkelijke verantwoordelijken
en kerkbesturen. Deze visie is zo breed mogelijk gedragen in de gemeente.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
NG

NG

NG

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
--Voortgang april - juni 2020:
--Voortgang juli - september 2020:
--Voortgang oktober - december 2020:
---

Actie: OHKOST_PAT: Kuurne beheert haar gebouwen en eigendommen efficiënter. Dat
betekent ook dat de onderhoudskost van de gebouwen wordt teruggedrongen.
Kuurne beheert haar gebouwen en eigendommen efficiënter. Dat betekent ook dat de onderhoudskost van de
gebouwen wordt teruggedrongen.
Er wordt gestreefd naar een patrimonium dat slanker en duurzamer is, dat efficiënt wordt gebruikt en dat
gebouwtechnisch op punt staat.
Momenteeel weegt het patrimonium zwaar op het budget. Het is dan ook cruciaal dat er actie wordt ondernomen om
de kosten terug te dringen.
De voor de hand liggende oplossing is gebouwen afstoten, maar enerzijds hangt die optie af van de keuzes van het
bestuur, anderzijds weten we niet of we dezelfde
dienstverlening kunnen aanbieden aan de burger met minder gebouwen. Deze actie is op dit moment nog zeer flou,
wat het moeilijk maakt om concrete keuzes,
projecten of acties te definiëren. Veel al afhangen van wat uit de analyse van de bezettingsgraad enerzijds en de
audits rond energie,
bouwfysische toestand en waardebepaling anderzijds naar voor zal komen.
Het rationaliseren van het gebruik van de gebouwen (zie rationaliseringsoefening) door bv. gebruikers of functies her
in te delen binnen het patrimonium, zou kunnen leiden tot opportuniteiten om het patrimonium af te slanken.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
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2020

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Eind 2019 werd de rationaliseringsoefening rond het patrimonium uitgevoerd. In het eerste
kwartaal kwam de stuurgroep, die de oefening begeleidde, opnieuw samen om aan de slag te
gaan met de adviezen en scenario's. Concreet zullen een aantal dossiers naar voor worden
geschoven, met name de Kangoeroe, Erf 7, de pastorij Sint-Michiel en het oud gemeentehuis.
Het CBS wordt in Q2 gevraagd standpunten in te nemen.
Voortgang april - juni 2020:
Standpuntbepaling met betrekking tot de voorstellen van de stuurgroep in het CBS van 12/5.
- Het sloopdossier Kangoeroe mag pas worden opgestart als er duidelijkheid is over de
kinderopvang.
- Het verkoopsdossier Erf 7 mag worden opgestart.
- Het zachte exit-scenario voor de pastorie mag worden uitgewerkt.
- De garage van de pastorijwoning mag worden gesloopt.
- De bezettingsgraad van het Oud Gemeentehuis moet worden verhoogd. Geen exit - scenario
voor dit gebouw.
De stuurgroep kwam opnieuw samen eind mei om de verdere afhandeling van bovenstaande
standpunten uit te stippelen.
In het verlengde van de rationaliseringsoefening en samenhangend met het onderzoeken van
een toekomst voor de Kangoeroe, werd een oefening opgestart rond de integratie van de
vrijetijdsdienst in de bibliotheek. Deze oefening legt de focus op de ruimtelijke haalbaarheid
van een eventuele integratie.
Voortgang juli - september 2020:
De oefening rond de integratie van de vrijetijdsdienst in de bibliotheek is afgerond. De
resultaten worden voorgesteld op het CBS van 10/11.
De sloopdossiers voor de Kangoeroe en de garage van de pastorijwoning worden opgemaakt
voor uitvoering in 2021.
De landmeter voor de opmaak van het opmetingsplan van Erf 7 is aangesteld. Het
opmetingsplan wordt verwacht half oktober.
Er werd een oefening gemaakt rond de marktconformiteit van de schoonmaak in de
gemeentelijke gebouwen. De oefening is afgerond en de resultaten worden in eerste instantie
besproken op de stafvergadering van 19/10.
Voortgang oktober - december 2020:
De analyse is afgerond en werd besproken op het managementoverleg.
Verkoop Erf 7 wordt waargenomen door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse
overheid. Voor het slopen van de Kangoeroe en de garage van de pastorijwoning werden
ramingen opgemaakt.
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2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.476

29.476

0

0

0

0

-29.476

-29.476

0

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

87.600

87.600

78.000

87.600

87.600

78.000

Financiering

Actieplan: TOF_WERK: Kuurne wil een bekwame organisatie zijn die zich blijft
ontwikkelen en bij wie het aangenaam werken
Kuurne wil een bekwame organisatie zijn die zich blijft ontwikkelen en bij wie het aangenaam werken is.
Dit actieplan haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
*8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig
werk voor iedereen.
*16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie
voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

16.217

26.055

0

0

11.500
0

-16.217

-26.055

-11.500

Investeringen
Financiering

Actie: HEDEND_HRM: Kuurne voert een aantrekkelijk en hedendaags
personeelsmanagement, aangepast aan de noden van de burger, de organisatie en het
personeel.
Kuurne voert een aantrekkelijk en hedendaags personeelsmanagement, aangepast aan de noden van de burger, de
organisatie en het personeel.

Teneinde een klantvriendelijke dienstverlening te kunnen organiseren, dient het lokaal bestuur te beschikken over
gekwalificeerd personeel.
Aangezien de verwachtingen zowel bij de burger als bij de politici aan veranderingen onderhevig zijn, dienen we hier
als organisatie aandacht voor te hebben en ons personeel, wat het belangrijkste kapitaal is van onze organisatie,
hierop zoveel mogelijk voor te bereiden en te begeleiden.
De digitale wereld staat niet stil en ook hierin moet ons personeel voldoende begeleid worden.
Volgende acties kunnen hierin worden genomen:
- Aanwervingsbeleid afstemmen op de noden van de organisatie
o Aantrekken van mensen met de juiste competenties.
o Skills: klantvriendelijk zijn, proactief denken en werken, betrokken zijn, …
o Doorgroeimogelijkheden voor het eigen personeel mogelijk maken.
- VTO-beleid verder verfijnen
o De juiste man/vrouw op de juiste plaats.
o Persoonlijk OntwikkelingsPlan opnemen in de waarderingscyclus.
o Heroriënteren van personeel bij (eventueel) disfunctioneren.
+ oog voor een loopbaanplanning op maat van de medewerker.
o Ondersteunen van de leidinggevenden op het vlak van personeelsmanagement.
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- Welzijnsbeleid en gezondheidsbeleid als vast onderdeel opnemen binnen personeelsmanagement:
o Uitwerken van acties welzijnsbevraging.
o Inzetten op goede organisatiecultuur.
o
o Aanwezigheidsbeleid voeren (i.p.v. afwezigheidsbeleid) – met focus op contacten
leggen met zieke collega’s tijdens hun afwezigheidsperiode.
o Aandacht hebben voor goede balans werk/privé.
o Organisatie voorbereiden op langdurige uitval van personeelsleden.
o Organisatie voorbereiden op kennisoverdracht bij pensionering.
- Organisatiecultuur:
o Inzetten op een gelijke organisatiecultuur voor gemeente en OCMW.
o Inzetten op de waarden van de organisatie.
o Inzetten op het delen van informatie .
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot
justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
- doorgroeimogelijkheden personeel
Principe invoeren : aan eigen medewerkers worden kansen gegeven om deel te nemen aan
examenprocedures via bevordering, interne en externe mobiliteit.
- uitwerken POP-beleid.
Opstart via pilootproject wordt voorzien begin maart.
- welzijnsbevraging: er werden reeds heel wat acties uitgevoerd die uit de welzijnsbevraging
naar voor zijn gekomen.
- Organisatiecultuur
De nodige voorbereidingen werden gedaan voor de Personeelsreis (12 juni) en de Dag van de
Medewerker (22 juni).
De nodige voorbereidingen worden gedaan voor de vergelijking van alle activiteiten en sociale
voordelen van het personeel. (verdeling taken).
Voortgang april - juni 2020:
- doorgroeimogelijkheden personeel: Eigen medewerkers krijgen kansen om deel te nemen
aan examenprocedures via bevordering, interne en externe mobiliteit (examen administratief
medewerker, deskundige archiefbeheer, bestuurssecretaris...).
- uitwerken POP-beleid : Opstart via pilootproject werd on hold gezet ingevolge corona-crisis
- Welzijnsbevraging: de uitvoering van de acties is lopende maar zal in sommige gevallen wat
vertraging hebben opgelopen door de corona-crisis.
- Organisatiecultuur: ingevolge de opgelegde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad
(corona-crisis) is de Personeelsreis (12 juni) geannuleerd en de Dag van de Medewerker (22
juni) verplaatst naar 15 september 2020.
De vergelijking van alle activiteiten en sociale voordelen van het personeel heeft vertraging
opgelopen.
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Voortgang juli - september 2020:
- doorgroeimogelijkheden personeel: Eigen medewerkers krijgen kansen om deel te nemen
aan examenprocedures via bevordering, interne en externe mobiliteit (examen administratief
medewerker, deskundige archiefbeheer, bestuurssecretaris, maatschappelijk werker,
buurtwerker,...).
- uitwerken POP-beleid: opstart via pilootproject werd on hold gezet ingevolge corona-crisis
en in verlofperiode is het moeilijk om hiermee te starten.
- welzijnsbevraging: de uitvoering van de acties is lopende maar zal in sommige gevallen wat
vertraging hebben opgelopen door de corona-crisis.
- Organisatiecultuur: ingevolge de opgelegde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad
(corona-crisis) werd de Personeelsreis (12 juni) geannuleerd en werd de Dag van de
Medewerker (22 juni) eveneens geannuleerd. De werkgroep is begin september
bijeengekomen om te brainstormen over een bedanking voor het personeel.
De vergelijking van alle activiteiten en sociale voordelen van het personeel heeft vertraging
opgelopen.
Voortgang oktober - december 2020:
- doorgroeimogelijkheden personeel: eigen medewerkers krijgen kansen om deel te nemen
aan examenprocedures via bevordering, interne en externe mobiliteit.
- uitwerken POP-beleid: opstart via pilootproject (sportdienst en vrijetijdsdienst) werd on hold
gezet ingevolge corona-crisis (wisselende optart dienstverlening zwembad en tijdelijke
werkloosheid van sommige personeelsleden).
- welzijnsbevraging: de uitvoering van de acties is lopende maar zal in sommige gevallen wat
vertraging hebben opgelopen door de corona-crisis.
- Organisatiecultuur: ingevolge de opgelegde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad
(corona-crisis) werd de Personeelsreis (12 juni) en de Dag van de Medewerker (22 juni)
geannuleerd. ingevolge de slechte vooruitzichten heeft de werkgroep op 14 december een
geschenkpakket bezorgd aan alle personeelsleden als dank voor hun inzet van het voorbije
jaar. Dit werd sterk gewaardeerd.
De vergelijking van alle activiteiten en sociale voordelen van het personeel heeft vertraging
opgelopen. Ondertussen is de vergelijking opgemaakt en zal in de eerste helft van 2021 hier
verder werk van worden gemaakt.
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.919

3.040

0

0

2.500
0

-2.919

-3.040

-2.500

Investeringen
Financiering

Actie: VITAAL: Kuurne streeft naar gezonde en gemotiveerde medewerkers
Kuurne streeft naar gezonde en gemotiveerde medewerkers.

Wij willen onze medewerkers aanzetten om gezonder te leven. Als organisatie hebben wij hier alle belang bij
aangezien vitale en bevlogen medewerkers bovendien stukken productiever zijn en ook minder vaak ziek zijn.
Gezonde voeding en voldoende bewegen, zorgen ervoor dat men veel fitter en positiever in het leven staat.
Deze actie haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
*8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en
waardig werk voor iedereen.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Sedert 1 januari 2020 is de fietsvergoeding verhoogd naar 0,24 cent per kilometer.
Voortgang april - juni 2020:
Princiepsbeslissing CBS 30 juni 2020 over de fietsenstalling voor het personeel - de locatie aan
het gemeentehuis is bepaald en het dossier zal samen worden uitgevoerd met de
fietsenstalling van de bib. Het budget van de fietsenstalling voor het gemeentehuis wordt
gekoppeld aan de actie "Kuurne verhoogt de Verkeersleefbaarheid en –veiligheid door het
toepassen van STOeP-principe".
Voortgang juli - september 2020:
-Voortgang oktober - december 2020:
-2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

13.298

23.015

0

0

9.000
0

-13.298

-23.015

-9.000

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: PUB_RUIMTE: Kuurne verhoogt de kwaliteit en de leefbaarheid van
de publieke en private ruimte in Kuurne.
Kwalitatieve omschrijving: Kuurne verhoogt de kwaliteit en de leefbaarheid van de publieke en private ruimte in Kuurne.
Het bestuur wil het uitzicht van de gemeente een kwalitatieve upgrade geven. De focus ligt hier ontegensprekelijk in de tweede
fase van de centrumvernieuwing. Een groot deel van het levendige centrum van de gemeente wordt hierbij heraangelegd. Het
bestuur wil daarbij niet alleen de principes van inspraak en participatie van de stakeholders gebruiken, maar evenzeer ingrepen
uitvoeren die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de openbare ruimte vergroot, de leefbaarheid verbetert en de ruimte
klimaatvriendelijk wordt ingericht.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

55.158

38.760

40.508

40.508

57.750
0

-14.650

1.748

-57.750

1.184.646

1.315.000

1.113.000

0

0

102.000

-1.184.646

-1.315.000

-1.011.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actieplan: LEEF_KERN: Kuurne verhoogt de kwaliteit en leefbaarheid van de ruimte in
de drie grote woonkernen.
Kuurne verhoogt de kwaliteit en leefbaarheid van de ruimte in de drie grote woonkernen.
Kuurne heeft drie grote woonkernen: het centrum, Sint-Pieter en Sente (Sint-Katrien). Binnen het prioritair beleid ligt de
focus in het meerjarenplan op het centrum. Daar wordt een groot deel van het centrum heraangelegd in wat de tweede fase
van de centrumvernieuwing wordt genoemd. Maar dit betekent geenszins dat de open ruimte wordt vergeten, integendeel.
Via het Vlaspark wil Kuurne het centrum terug dichter bij de Leie brengen.
Dit actieplan haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
*13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

30.287

38.760

2.008

2.008

57.750
0

-28.279

-36.752

-57.750

1.171.810

1.290.000

1.013.000

0

0

0

-1.171.810

-1.290.000

-1.013.000

Actie: CENTRUM: Kuurne legt het centrum opnieuw aan
Kuurne legt het centrum opnieuw aan.

De historiek van deze actie is hoe dan ook verbonden met wat de 'eerste fase van de centrumvernieuwing' is
genoemd. Tijdens die eerste fase, die werd uitgevoerd rond de helft van het eerste decennium van deze eeuw, bleek
toen al uit hydronautstudies dat er nog enkele knelpunten waren op vlak van de openbare riolering.
De VMM heeft op basis daarvan reeds een projectsubsidie toegekend voor de rioleringswerken die hoe dan ook
misschien wel de basis vormen voor de opstart van deze '2de fase van de centrumvernieuwing'.
De projectzone waarin wordt gewerkt, is een verouderd centrumgebied dat op vlak van nutsvoorzieningen,,
straatbeeld, openbaar groen, infrastructuur op vlak van mobiliteit,... dringend aan vernieuwing toe is. Deze voormelde
zaken, zijn dus logischerwijs ook de dingen die het bestuur met deze actie wil vernieuwen.
Op het moment van goedkeuring van het meerjarenplan is er nog geen ontwerp van lastenboek maar de zone die
wordt aangepakt, strekt zich uit van 't Kruiske, over de Kerkstraat, de Gen. Eisenhowerstraat, het Marktplein, de
Elisabethstraat, de Tramstatie, de Vlaskouter, de Koning Albertstraat , de Twaalfde Liniestraat, maar ook een gedeelte
Harelbeeksestraat tot en met de Doornenstraat.
Het doel is om deze zone kwalitatiever in te richten, zodat de leefbaarheid van het centrum vergroot, zonder het
bruisend karakter in te tomen. Ontharden en kwalitatief vergroenen zijn daarbij twee belangrijke leidraden. Net als
het toepassen van het STOEP principe voor de heraanlag van de infrastructuur. Het bestuur wil ook pogen om
gebouwen en woningen in het Centrum aan te sluiten op het warmtenet dat reeds op Kuurnse grondgebied ligt, maar
dus zou moeten worden uitgebreid.
Deze actie haakt in op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
*11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
*13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Het bestuur gaat in zee met een externe partner voor het begeleiden van het
communicatietraject rond de centrumvernieuwing. De opdracht werd gegund aan bureau O2.
Het communicatieplan voor de centrumvernieuwing werd opgemaakt en gevalideerd door het
CBS.
Het ontwerp voor de centrumvernieuwing is in een eindstadium. Het wordt duidelijk dat een
eerste spadesteek in 2020 niet meer haalbaar wordt. Mede omwille van corona wordt de
eerste spadesteek voorzien voor het zomerverlof van 2021.
Voortgang april - juni 2020:
Alle voorbereidingen worden getroffen om de opdracht voor de centrumvernieuwing te
kunnen aanbesteden zodat de werken voor het zomerverlof van 2021 kunnen starten. Er
werden 3D beelden opgemaakt die de communicatie rond dit project kunnen ondersteunen.
Er is eveneens een variant voor het ontwerp van de markt gemaakt. Dit gebeurde mede
ingegeven door de maatregelen die we omwille van corona moeten nemen. Er was 750.000
EUR aan investeringen voorzien in 2020 voor de Centrumvernieuwing. Er wordt meegenomen
in de voorbereiding voor de aanpassing van het meerjarenplan om deze te laten opschuiven
naar 2021.
Voortgang juli - september 2020:
Verdere finetuning van ontwerpplan en uitwerking van de communicatie op basis van het
communicatieplan O2.
Het CBS beslissing om de werfzone uit te breiden met het Marktplein en een stuk van de
Generaal Eisenhowerstraat.
In de loop van september vonden er infomomenten plaats met micro-participatie bij de
adviesraden, de technische commissie en de bewoners en handelaars. Het natraject voor de
handelaars werd opgestart.Voortgang oktober - december 2020:
We verwerkten de input uit de micro-participatie naar aangepaste ontwerpplannen.
Het CBS bepaalde de definitieve visie omtrent die feedback.
We zorgden voor de technische uitwerking van het ondergrondse profiel in de Doornstraat en
de daaraan gekoppelde grondinname van de gronden van de familie Vandenbogaerde.
We zetten de eerste stappen in de de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst Fluvius
Warmtenet - De Watergroep - Aquafin - Kuurne.
We zetten de eerste stappen in de opmaak van het bestek.
2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

24.527

33.000

0

0

57.750
0

-24.527

-33.000

-57.750

39.618

150.000

750.000

0

0

0

-39.618

-150.000

-750.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: EXT_ONTWIK: Kuurne ondersteunt verder private en semi-private
projectontwikkelaars

Kuurne ondersteunt verder private en semi-private projectontwikkelaars bij het uitwerken van hun plannen om zo de
publieke ruimte kwalitatiever in te vullen.
Bij het realiseren van nieuwe woonontwikkelingen hoort de aanleg van een kwalitatieve publieke ruimte. De
gemeente wil samen met de private ontwikkelaars
werk maken van deze realisatie. In samenspraak met de private ontwikkelaar zoeken we naar de best mogelijke
oplossing die zowel voor de gemeente als als voor de private
ontwikkelaar aanvaardbaar en haalbaar is.
Deze oplossing kan liggen in het bepalen van verdeelsleutelsof of opleggen van een totale uitvoering ten laste van de
ontwikkelaar voor de aanleg van een openbare weg,
het voorzien van een speelplein, het herinrichten van een kruispunt, het vergroenen van een deel van de publieke
ruimte,...
Dit gebeurt in een sfeer van onderhandelen. Een andere oplossing kan liggen in het herzien van bepaalde ruimtelijke
plannen.
De in het verleden gemaakte verdeelsleutels en/of lasten worden gerevalueerd.
De gemeente wil voldoende budget vorozien zodat we samen met deze private ontwikkelaars verder kunnen verder
werken aan de uitbouw van een kwalitatieve publieke ruimte in Kuurne.

Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
De nodige tijd wordt genomen om met projectontwikkelaars in dialoog te gaan bij de uitrol
van hun plannen. Dit met de nodige aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid. Tijdens het
voorbije kwartaal liepen er vernamelijk gesprekken met EGEH teneinde het project Vlastuin te
ontwikkelen. In dit project is een financiele bijdrage van de gemeente noodzakelijk.
Voortgang april - juni 2020:
--Voortgang juli - september 2020:
--Voortgang oktober - december 2020:
In de eerste aanpassing van het meerjarenplan werd deze actie inhoudelijk gewijzigd. De
heraanleg van het Zweerd werd uit deze actie gehaald en de middelen voor de aanleg van de
wijkverzamelweg werden toegevoegd aan deze actie. Timings werden geconcretiseerd en de
ambtelijke trekkers werden verder verduidelijkt.
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2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

0

78.000
0

0

0

-78.000

Financiering

Actie: KERN_STERK: Kuurne werkt verder aan een sterke kern die nieuwe
ontwikkelingen mogelijk maakt.

Kuurne werkt verder aan een sterke kern die nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Daartoe worden de nodige
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Het masterplan Kuurne 2035 wordt gefinaliseerd om daarna te bespreking voor te leggen aan
het CBS.
Voortgang april - juni 2020:
In de gemeenteraad van 18 juni 2020 werd het Masterplan Kuurne 2035 goedgekeurd.
Voortgang juli - september 2020:
Er werd voor geopteerd om deze actie anders in te vullen, tijdens kwartaal 3.
-Er wordt nog gewacht met de opstart voor het RUP voor de site Renbaan.
-We starten met de voorbereidende stappen om tot een RUP te komen voor de Site Sabbe en
de Leiemeersdreef.
-We starten met de voorbereidende stappen om tot een RUP Centrum te komen.
Het idee van een gebiedsdekkend RUP wordt dus verlaten.
Voortgang oktober - december 2020:
De afsprakennota voor de opmaak van het RUP Site Sabbe werd gevalideerd. De opmaak start
zoals voorzien in 2021. De afsprakennota voor het RUP Centrum is in opmaak bij Leiedal. In de
eerste aanpassing van het meerjarenplan werden de middelen correct gezet over de jaren
conform hetgeen beschreven is bij de voortgang onder kwartaal 3.
2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

0

60.000
0

0

0

-60.000

Financiering
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Actie: KINDER: Kuurne werkt een nieuw systeem uit voor het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen
Kuurne werkt een nieuw systeem uit voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Deze actiefiche bepaalt hoe en waarom wij zoeken naar een ander inzamelscenario via de brengmethode voor
huishoudelijke afvalstoffen, dit in het kader van het actuele
(Vlaamse) Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHAGBA) en de visie Kuurne aan de Leie.
Vandaag exploiteert de gemeente Kuurne een gemeentelijk recyclagepark.
Het UHAGBA laat andere/nieuwe vormen toe voor het selectief inzamelen van afval via de brengmethode, de visie
wenst het huidige gemeentelijke recyclagepark alsook de bijbehorende
gemeenteloods weg uit het gebied tussen Leie - Heulebeekvallei (Vlaspark) en het Centrum.
Https://www.ovam.be/uitvoeringsplan
De uitvoering van deze actie situeert zich niet enkel op gemeentelijk vlak. Wij willen hier maximale samenwerking met
Imog.
In de schoot van IMOG wordt een oefening gemaakt om intergemeentelijke recyclageparken te organiseren en
tarieven in de regio op elkaar af te stemmen.
De gemeente Kuurne maakt zijn meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting op. De wens is om het recyclagepark te
veranderen van site en de huidige site te gaan ontwikkelen i.f.v. het Vlaspark.

We sluiten aan bij de intergemeentelijke recyclageparken. We kiezen dus voor tarieven die in de regio overal
hetzelfde zijn. Op die manier kunnen onze inwoners naast ons eigen recyclagepark
aan dezelfde tarieven terecht in Harelbeke (IMOG), Kortrijk, Deerlijk, Waregem,... Dit betekent een forse verhoging
van de openingsuren.
Door Diftar in te voeren willen we ook werken aan de verlaging van restafval dat naar 141 kg/inwoner moet tegen
2022.
Uit een recent overleg met IMOG blijkt dat voor Kuurne nog 3 scenario's te weerhouden zijn;
1. We bouwen een nieuw intergemeentelijk recyclagepark (IGRP) in Kuurne. Een nieuw gemeentelijk RP op een andere

locatie is (budgettair) uitgesloten.

2. We verhuizen naar het intergemeentelijk recyclagepark IMOG (Harelbeke + de andere IGRP)
3. Omvormen van huidig (gemeentelijk) RP naar IGRP voor een bepaalde duur. We installeren een weegbrug op het

huidige recyclagepark en maken er een IGRP
van tot we effectief met de loods verhuizen en de site vrijmaken voor het Vlaspark.

Door bijkomende kleien recyclageparken in te richten waar alleen de meest voorkomende afvalfracties worden
ingezameld, wil Vlaanderen het comfort en de dienstverlening verhogen.
Zulke minirecyclageparken kunnen bestaan uit vaste installaties, maar ook uit tijdelijke, mobiele installaties, op
voorwaarde dat die vaak genoeg worden opgesteld.
Kiest een lokaal bestuur ervoor om zo'n minirecyclagepark (permanent, tijdelijk of mobiel) in te richten, dan bepaalt
het lokaal bestuur zelf welke fracties ingezameld worden.
In een minirecyclagepark worden wel alleen kleine hoeveelheden ingezameld, te beperken tot een hoeveelheid die te
voet of met de fiets kan worden aangebracht.
In de toekomst is er aanvullend op het IGRP een minirecyclagepark, al dan niet mobiel, mogelijk. Dit vult de wens in
om toch dienstverlening dichtbij te verzekere voor kleine hoeveelheden.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
- Opmaak dienstnota CBS over toekomst recyclagepark i.k.v. Kuurne 2020-2035.
Onderzoeksfase: aanvulling met opgevraagde (financiële gegevens) intern en extern (IMOG)
om de verscheidene scenario's tegen elkaar af te wegen.
Rapportering aan het CBS in de loop van maart is uitgesteld wegens uitblijven gegevens mikpunt: half mei.
Voortgang april - juni 2020:
Dienstnota Toekomst Recyclagepark is afgerond met de beschikbare (financiële gegevens) en
deze werd intern besproken op 26/06/2020. De status van de nota is evolutief.
IMOG is opnieuw te consulteren voor ondubbelzinnige en duidelijke cijfers.
Een toelichting aan het CBS door IMOG is voorzien na het zomerreces CBS.
Voortgang juli - september 2020:
Overleg met IMOG ging door op 10/09/2020,. In de nasleep van dat overleg werd een
aangepaste dienstnota met voorkeurbesluit in CBS van 22/09/2020 gebracht. Er werd geen
beslissing genomen, er was nog nood aan bijkomende informatie.
Voortgang oktober - december 2020:
Concretisering van de overstap van Kuurne naar het IGRP. Ingevolge de beslissing van het CBS
van 22/09. Een definitieve besissing is verdaagd; Kuurne wil bijkomende dienstverlening voor
zacht groen (onbeperkt gratis voor Kuurnse inwoners) verder uitzoeken. Aansluiting bij het
IGRP wordt niet voorzien in 2021. Ook omwille van aanpassingen aan de Kuurne brug.
Concrete onderhandelingen met IMOG zijn uitgesteld tot begin 2021.

Actie: KWA_WONPAT: Kuurne verbetert de kwaliteit van particuliere woningen.
Kuurne verbetert de kwaliteit van particuliere woningen.

Verhogen van de kwaliteit van de energiescore van woningen door voeren handhavingsbeleid woningkwaliteit,
opmaken van een vernieuwend premiestelsel en aanbieden renovatiebegeleiding.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
In dit eerste kwartaal werden reeds 6 nieuwe dossiers voor renovatiebegeleiding bij
kwetsbare eigenaars opgestart.
De evaluatie van het premiestelsel werd afgerond, er werd een ontwerp voor een nieuw
premiestelsel opgemaakt in samenwerking met de dienst omgeving. Dit zal in het volgend
kwartaal aan de bevolking worden voorgelegd via een woonplatform.
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Voortgang april - juni 2020:
Er werd 1 extra dossier renovatiebegeleiding opgestart.
Op 30 juni vond een woonplatform plaats waarin o.m. het voorstel voor het vernieuwd
premiereglement werd besproken.
Voortgang juli - september 2020:
Er werden 2 nieuwe dossiers renovatiebegeleiding opgestart.
Het premiestelsel werd nog beperkt herwerkt in de nasleep van het woonplatform. Zo werd
bvb. een isolatievoorwaarde toegevoegd voor de hogere premie voor alternatieve toestellen
op voorstel van het platform.
Het reglement zal worden voorgelegd aan de GR van oktober.
Er werd een plan van aanpak opgemaakt voor de gefaseerde invoering van een verplichting
van het conformiteitsattest door Woonwijs. Er is wat vertraging door langdurige afwezigheid
van de technisch medewerker van Woonwijs die deze actie trekt.
Voortgang oktober - december 2020:
Er werden 3 nieuwe dossiers renovatiebegeleiding opgestart, het totaal voor 2020 staat op 12
dossiers bij kwetsbare eigenaars.
Het nieuwe premiereglement werd goedgekeurd in de GR van oktober. Er werden reeds 6
aanvragen goedgekeurd.
Er werd verder gewerkt aan de fasering van de invoering verplichting van
conformiteitsattesten. Er werd een onderverdeling gemaakt op basis van het bouwjaar. Er zou
worden gestart met de oudste woningen. Er werd de overweging gemaakt om met een
gasboete te werken of gemeentelijke belasting via een inventaris. Er is volgens WonenVlaanderen nog een juridisch probleem met een gemeentelijke heffing op woningen die niet
over een conformiteitsattest beschikken dat eerst moet uitgeklaard worden.

Actie: OPPPORTUN: Kuurne zoekt gericht naar kwalitatief onroerend goed en koopt
dat aan indien zich een opportuniteit aandient.
Kuurne zoekt gericht naar kwalitatief onroerend goed en koopt dat aan indien zich een opportuniteit aandient.

We spelen in op de aankoop van onroeren goederen als dit past binnen de beleidsvisie. Dit kunnen woningen zijn,
maar ook andere gebouwen, wandelwegen,...
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
--Voortgang april - juni 2020:
---
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Voortgang juli - september 2020:
In de GR van september werd besloten om het perceel te kopen dat door het GO! te koop
werd aangeboden. Het perceel heeft een oppervlakte van 6043 m². Het perceel is van
strategisch belang in het centrum van onze gemeente.
Er is een kostprijs van 1,1 miljoen EUR mee gemoeid. De diensten en het bestuur bekijken op
dit moment ook andere opportuniteiten op vlak van onroerend goed, om deze al of niet in
samenwerking met andere partners aan te kopen.
Voortgang oktober - december 2020:
Er wordt gepolst naar de mogelijkheden voor de aankoop van het perceel Crazy Horse in de
Kattestraat ter hoogte van de carriere naar de Koning Boudewijnstraat.
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.100.000

1.100.000

0

0

0

0

-1.100.000

-1.100.000

0

Financiering

Actie: VELESTOP: Kuurne verhoogt de verkeersleefbaarheid door o.a. het STOEP
principe in te voeren
Kuurne verhoogt de verkeersleefbaarheid door o.a. het STOEP principe in te voeren.

Verkeersleefbaarheid is de mate waarin het (gemotoriseerd) verkeer de normale uitoefening van andere activiteiten
die eigen zijn aan de omgeving hindert of verstoort. Verkeersveiligheid is de mate van veiligheid in het verkeer en
wordt bepaald door verschillende factoren, oa. omvang en samenstelling van verkeer, infrastructuur, voertuig en het
gedrag van de weggebruiker.

Het STOEP-principe is een principe in het mobiliteitsbeleid, bij (her)inrichting van openbare ruimte in eerste instantie
prioritiet wordt gegeven aan de noden van voetgangers (S : stappers) & fietsers (T: trappers). In de tweede plaats
houdt men rekening met Openbaar vervoer en Electrische voertuigen. In laatste instantie komt de auto (P:
privévervoer) aan bod.
De acties moeten tot een modal shift leiden, nl. de auto wordt voor bepaalde
verplaatsingen ingeruild voor een duurzamer vervoermiddel. Door het verminderen van gemotoriseerd verkeer wordt
de omgeving veiliger en leefbaarder. Waar toch nog gemotoriseerd verkeer noodzakelijk blijft moeten we zorgen dat
dit veilig kan gebeuren in een leefbare omgeving.
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
- Deelfietsenproject: gunning is voorzien voor eind april.
- zone 30: wachten op advies verkeerscommissie. De VC is uitgesteld wegens corona.
- zwaar verkeer: ---
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Voortgang april - juni 2020:
- Deelfietsenproject : project gestart begin juni. 20 deelfietsen werden op diverse hubs in de
gemeente geplaatst van waar ze kunnen worden ontleend.
- zone 30 : positief advies van de verkeerscommissie. Het aanvullend politiereglement is
goedgekeurd.
- zwaar verkeer: --- Er werd een extra fietsenstalling t.h.v. Sociaal Huis geïnstalleerd.
Voortgang juli - september 2020:
- Het CBS besliste om in te stappen in het project van deelauto's via Leiedal.
- Zone 30: signalisatie, wegmarkeringen, verkeersgeleiders : start procedure aankoop.
- zwaar verkeer: offerte ontvangen ANPR via het federaal raamcontract.
- fietsenstalling: Voortgang oktober - december 2020:
- deelatuto's: lancering is voorzien eind januari 2021. Een deelauto zal op parking Damier
worden gezet.
- zone 30: alle materiaal is beschikbaar. De invoering is voorzien na de asfalteringswerken
(gunning van deze opdracht : februari 2021).
- zwaar verkeer: offerte ontvangen ANPR via federaal raamcontract. Uitstellen tot 2021
gezien nog te veel onbekende factoren qua verwerking gegevens en mogelijkheid om via GAS
te sanctioneren.
- fietsenstalling: prijsvraag verstuurd. Gunning is voorzien voor eind februari 2021.

2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.760

5.760

0

2.008

2.008

0

-3.752

-3.752

0

32.192

40.000

125.000

0

0

0

-32.192

-40.000

-125.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: RUIMTE: Kuurne verhoogt de kwaliteit en de leefbaarheid van de ruimte
buiten het centrum.
Kuurne verhoogt de kwaliteit en de leefbaarheid van de ruimte buiten het centrum.
Dit actieplan haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

24.871

0

0

38.500

38.500

0

13.629

38.500

0

12.836

25.000

100.000

0

0

102.000

-12.836

-25.000

2.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: MOLEN: Kuurne restaureert de beschermde Stokerijmolen zodat hij terug
draaivaardig wordt
Kuurne restaureert de beschermde Stokerijmolen zodat hij terug draaivaardig wordt.

De actie 'Stokerijmolen' betreft de restauratie van de Stokerijmolen en heeft als doel de molen draaivaardig te
restaureren in situ.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Het studiebureau dat zal instaan voor de opmaak van het restauratiedossier en dat het
subsidiedossier zal begeleiden, is aangesteld en heeft de opmeting aangevat.
Voortgang april - juni 2020:
De detailopmeting is uitgevoerd. Op 28/5 vond een overleg plaats tussen gemeente, de
architect en onroerend erfgoed (OE). OE vraagt de gemeente het standpunt met betrekking
tot enkel draaivaardige restauratie in situ aan te passen naar een draai- en maalvaardige
restauratie op een andere locatie.
Het CBS handhaaft in zitting van 23 juni het standpunt tot enkel een draaivaardige restauratie
in situ. Het voorontwerp wordt verder uitgewerkt in Q3 en aan OE wordt een principieel
akkoord gevraagd voor een bijzondere premie met voorafname (bij hoogdringendheid).
Voortgang juli - september 2020:
OE heeft bedenkingen bij het standpunt van de gemeente om de molen enkel draaivaardig te
restaureren en wenst eerst een aantal punten door te spreken met het bestuur alvorens
advies te geven en een standpunt in te nemen over de premie. Overleg met alle betrokken
partijen op 21/10.
Voortgang oktober - december 2020:
Uit het overleg met OE op 21/10 blijkt de draai- en maalvaardige restauratie een must te zijn
voor het toekennen van een subsidie, al dan niet met voorafname bij hoogdringendheid. OE
stelt voor de aanvraag in te dienen, met een engagement tot het zoeken van een nieuwe
locatie voor de molen. Op 8 december 2020 besluit het CBS deze strategie te volgen. Op 9
december 2020 werd een subsidieaanvraag in die zin ingediend bij OE.
2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.836

25.000

100.000

0

0

102.000

-12.836

-25.000

2.000

Financiering
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Actie: VLASPARK: Kuurne bouwt het Vlaspark verder uit

Kuurne bouwt het Vlaspark verder uit. Daarbij zet Kuurne vooral in op de verdere ontwikkeling en een betere
toegankelijkheid van het park.
Het Masterplan Vlaspark werd in 2016 goedgekeurd door de GR. Het traject tot verder uitbouw van het Vlaspark
loopt. Na het uitbouwen van de cluster rond de pastorie
werken we verder op de ontwikkelingen rond cluster Sabbe, Verschaeve en Damier. Deze actie houdt zowel
bestemmingswijzigingen in als zorgen voor de toegankelijkheid van het terrein,
het verder uitbouwen van de parksite, de aankoop van potentiële sites/gronden, het ondersteunen van de
eigenaars/ontwikkelaars,...
Deze actie haakt in op het volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel:
*11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voortgang januari - maart 2020:
Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de roterij Sabbe. In januari was er een
doelgroepenbevraging die nieuwe bestemmingensmogelijkheden aanbracht. In februari werd
een workshop gehouden i.k.v. het herbestemmingsonderzoek van de roterij Sabbe.
De roterij is een van de locaties van Contrei Live (juni - oktober 2020). Dit tijdelijke evenement
zal de levendigheid op en rond de roterij verhogen. Tijdens dit evenement zullen enkele
resultaten van de workshop voorgesteld worden. Mogelijks worden hierdoor kandidaatkopers aangetrokken. Er lopen gesprekken met dhr. Verschaeve i.k.v. de opmaak van een
algemene visie voor zijn eigendom.
We deden een noodkapping van de afgestorven naaldbomen (ca. 50) in het Vlasbos
(speelzone in Vlaspark) wegens aantasting door de Letterzetter. Dit is uitgevoerd voor
aanvang van de schoontijd (01/04). Met als gevolg een aangenamere vertoefzone waarbij de
'vrijgekomen' majestueuze dennen en berken beeldbepalend zijn.
Voortgang april - juni 2020:
26/05 - online overleg met het provinciebestuur over hoe de samenwerking vorm kan krijgen
(aankoop, regiebemiddeling, aanleg, ruimtelijke planning, middelen...)
Het dossier krijgt intern een nieuwe trekker.
Vanuit Leiedal wordt een sneuvelnota opgemaakt met betrekking tot het maken van keuzes
voor de verdere ontwikkeling van alles op de site Sabbe. Deze wordt besproken begin juli.
Voortgang juli - september 2020:
Het Kunstenparcours Contrei Live ging door tussen juni en oktober, waarbij de Roterij in de
kijker werd gezet. In juli werd de sneuvelnota besproken m.b.t. het maken van een aantal
keuzes omtrent de toekomst van de Site Sabbe en welke investeringen Leiedal zal doen of
laten doen. In september werd een nota voorbereid voor het CBS, waarin deze keuzes naar
voren worden geschoven, samen met de vraag om in overleg te gaan met de VMM om tot een
samenwerkingsovereenkomst te komen om eventueel enkele investeringen te doen in en rond
de Heulebeek. De provincie doet evenzeer het aanbod om enkele investeringen op zich te
nemen in het Vlaspark. Deze twee zaken worden ook opgenomen in de CBS-nota die wordt
besproken op 6 oktober.
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Voortgang oktober - december 2020:
Leiedal sloot een huurovereenkomst af met een kunstenaar die vanaf januari tijdelijk de
parkeerloods zal gebruiken. De eigen diensten verhuisden het gestapelde materiaal van de
parkeerloods naar de paardenloods. Leiedal bracht eind oktober een toelichting in het CBS
met betrekking tot de gemaakte keuzes.
We gingen in overleg met een mogelijke gebruiker van een deel van de site Sabbe
.
2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

24.871

0

0

38.500

38.500

0

13.629

38.500

0

Investeringen
Financiering

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:
Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Vanaf 01/01/2019

2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

19.339.649

20.060.930

20.276.800

23.731.845

23.848.788

22.940.895

4.392.196

3.787.858

2.664.095

2.151.197

2.315.731

2.356.037

718.983

718.983

0

-1.432.215

-1.596.748

-2.356.037

1.616.803

1.616.746

1.491.745

136.680

136.680

2.064.896

-1.480.123

-1.480.066

573.151

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actie: CORONASD: Acties gekoppeld aan extra's armoedebeleid ikv COVID-19
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Actie gecreëerd in Q3 2020.
Voortgang juli - augustus 2020:
* uitwerken nieuw steunreglement 'Kuurns Aanvullend Inkomen
* aanvraag koopkrachtbonnen werd ingediend
* Extra voedsel aangekocht voor vzw De Brug
Voortgang september - december 2021:
* Kuurns aanvullend inkomen: amper 5 aanvragen
* koopkrachtbonnen worden in 2 fases uitgedeeld. Eerste helft in december 2020
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2020
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

22.416

93.408

0

151.736

145.216

0

129.320

51.808

0

Investeringen
Financiering

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Vanaf 01/01/2019

2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

18.863.504

19.501.125

20.118.775

23.176.138

23.272.624

22.808.395

4.312.635

3.771.500

2.689.620

2.145.970

2.310.501

2.356.037

718.983

718.983

0

-1.426.988

-1.591.518

-2.356.037

1.616.803

1.616.746

1.491.745

136.680

136.680

2.064.896

-1.480.123

-1.480.066

573.151

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actie: GBB_TWE01: actie gekoppeld aan deelrapportcode VDAB_TWE01
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.762

0

0

15.340

12.500

12.000

3.578

12.500

12.000

Investeringen
Financiering

Actie: GBB_TWE02: actie gekoppeld aan deelrapportcode VDAB_TWE02
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

88.027

88.024

158.024

60.373

61.127

120.500

-27.654

-26.898

-37.524

Investeringen
Financiering

Actie: GBB_W13: actie gekoppeld aan deelrapportcode WVG200/2

Het lokaal bestuur Kuurne werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het GBO
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Actie: GBB-CORONA: uitgaven ikv coronacrisis
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

231.004

254.068

0

174.011

204.244

0

-56.992

-49.824

0

Investeringen
Financiering

Actie: GBB-CORVTD: uitgaven ikv coronacrisis gelinkt aan noodfonds Vlaamse
overheid voor jeugd/sport/cult/VTD
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

122.936

124.304

0

154.246

153.076

0

31.310

28.772

0

5.227

5.230

0

0

0

0

-5.227

-5.230

0

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.430.342)
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2020

GEMEENTE en OCMW Kuurne
Marktplein 9
8520 Kuurne
NIS-code 34023

Algemeen Directeur: Els Persyn
Financieel Directeur: Jurgen Vanoverberghe

1.2. Toegestane werkings- in investeringssubsidies

JAARREKENING 2020
54/143

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per
beleidsveld
Periode: 2020
Gemeente en OCMW Kuurne (0207.430.342)
Marktplein 9 - 8520 Kuurne
algemeen directeur: Els Persyn
financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal

20.619,98

0,00

20.619,98

2020/GBB/0160-00/6491011/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
zuidproject

1.500,00

0,00

1.500,00

2020/GBB/0160-00/6491011/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
zuidproject

1.125,00

0,00

1.125,00

2020/GBB/0160-00/6491011/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
zuidproject

-1.500,00

0,00

-1.500,00

2020/GBB/0160-00/6491011/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
zuidproject

375,00

0,00

375,00

2020/GBB/0160-00/6491011/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
zuidproject

375,00

0,00

375,00

2020/GBB/0160-00/6493089/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie 2020

6.250,00

0,00

6.250,00

2020/GBB/0160-00/6493091/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie 2020

0160: Hulp aan het buitenland

6.000,00

0,00

6.000,00

2020/GBB/0160-00/6493095/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
werking lokale NGO

416,66

0,00

416,66

2020/GBB/0160-00/6493095/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie
werking lokale NGO

416,66

0,00

416,66

2020/GBB/0160-00/6493095/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie
werking lokale NGO

416,66

0,00

416,66

2020/GBB/0160-00/6493096/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie
sensibiliserende activiteiten

230,00

0,00

230,00

2020/GBB/0160-00/6493109/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: saldo subsidie 3
wijzen 2020

500,00

0,00

500,00

2020/GBB/0160-00/6493109/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie 2020 3
wijzen

4.500,00

0,00

4.500,00

2020/GBB/0160-00/6493135/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: warmste week saldo 2019 KSA verschil

15,00

0,00

15,00

9.724,84

0,00

9.724,84

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: 3-de betaler
10/2020

697,95

0,00

697,95

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: 3de betaler
31/12

357,50

0,00

357,50

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: 3de-betaler
11/2020

192,00

0,00

192,00

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: 3de-betaler
2/2020

237,75

0,00

237,75

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: 3de-betaler
2/2020

119,03

0,00

119,03

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: 3de-betaler
3/2020

306,20

0,00

306,20

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: 3de-betaler
6/2020

178,50

0,00

178,50

0210: Openbaar vervoer
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Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: 3de-betaler
8/2020

2.635,50

0,00

2.635,50

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: 3de-betaler
9/2020

2.194,25

0,00

2.194,25

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: abonnement
3de-betaler 1/2020

718,90

0,00

718,90

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: abonnement
3de-betaler 5/2020

96,50

0,00

96,50

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: abonnement
3de-betaler 7/2020

363,75

0,00

363,75

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: abonnement
3de-betaler 7/2020

-21,02

0,00

-21,02

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaart 1 EUR 10-12/2019

31,20

0,00

31,20

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 1/2020

311,16

0,00

311,16

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 1/2020

121,44

0,00

121,44

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 10/2020

171,59

0,00

171,59

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 11/2020

81,57

0,00

81,57

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 2/2020

304,52

0,00

304,52

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 2/2020

71,30

0,00

71,30

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 3/2020

72,50

0,00

72,50

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 31/12

113,59

0,00

113,59

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 4/2020

13,90

0,00

13,90

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 5/2020

19,33

0,00

19,33

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 6/2020

62,84

0,00

62,84

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 7/2020

77,94

0,00

77,94

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 8/2020

54,98

0,00

54,98

2020/GBB/0210-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/300/IP-GEEN: tussenkomst
kaarten 9/2020

140,17

0,00

140,17

5.760,00

0,00

5.760,00

5.760,00

0,00

5.760,00

0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

596.980,00

0,00

596.980,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: K.G.A. 2° kw. 2020

7.215,00

0,00

7.215,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: KGA 3° kw. 2020

7.215,00

0,00

7.215,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: KGA 1° kw. 2020

7.215,00

0,00

7.215,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: KGA 4° kw. 2020

7.214,00

0,00

7.214,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: algemeen bestuur
1° kw. 2020

5.619,00

0,00

5.619,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: bestuurkosten 2°

5.619,00

0,00

5.619,00

0220: Parkeren
2020/VELESTOP/0220-00/6494000/GEMEENTE/PUBRU/600/IP-GEEN: deelfietsen
met vaste stallingsplaatsen - subsidie - corr. JBR
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Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal

kw. 2020
2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: bestuurskosten 3°
kw. 2020

5.619,00

0,00

5.619,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: bestuurskosten 4°
kw. 2020

5.621,00

0,00

5.621,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: kadavers 3° kw.
2020

123,50

0,00

123,50

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: kadavers 1° kw.
2020

123,50

0,00

123,50

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: kadavers 2° kw.
2020

123,50

0,00

123,50

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: kadavers 4° kw.
2020

123,50

0,00

123,50

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: nette regio 3° kw.
2020

2.707,00

0,00

2.707,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: nette regio 1° kw.
2020

2.707,00

0,00

2.707,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: nette regio 2° kw.
2020

2.707,00

0,00

2.707,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: netto regio 4° kw.
2020

2.710,00

0,00

2.710,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: nieuwe projecten
3° kw. 2020

18.467,00

0,00

18.467,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: nieuwe projecten 1°
kw. 2020

18.467,00

0,00

18.467,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: nieuwe projecten 2°
kw. 2020

18.467,00

0,00

18.467,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: nieuwe projecten 4°
kw. 2020

18.467,00

0,00

18.467,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: papier en karton 3°
kw. 2020

11.367,00

0,00

11.367,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: papier en karton 1°
kw. 2020

16.039,00

0,00

16.039,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: papier en karton 1°
kw. 2020

-139,00

0,00

-139,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: papier en karton 1°
kw. 2020

11.367,00

0,00

11.367,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: papier en karton 2°
kw. 2020

16.039,00

0,00

16.039,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: papier en karton 2°
kw. 2020

11.367,00

0,00

11.367,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: papier en karton 3°
kw. 2020

16.039,00

0,00

16.039,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: papier en karton 4°
kw. 2020

11.366,00

0,00

11.366,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: papier en karton 4°
kw. 2020

16.039,00

0,00

16.039,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: selectief inzamelen
3° kw. 2020

6.054,00

0,00

6.054,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: selectief inzamelen
1° kw. 2020

6.054,00

0,00

6.054,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: selectief inzamelen
2° kw. 2020

6.054,00

0,00

6.054,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: selectief inzamelen
4° kw. 2020

6.052,00

0,00

6.052,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: verwerkingskosten
3° kw. 2020

81.688,00

0,00

81.688,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: verwerkingskosten
1° kw. 2020

81.688,00

0,00

81.688,00
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Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: verwerkingskosten
2° kw. 2020

81.688,00

0,00

81.688,00

2020/GBB/0300-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: verwerkingskosten
verbranding 4° kw. 2020

81.688,00

0,00

81.688,00

223,00

0,00

223,00

223,00

0,00

223,00

1.089,00

0,00

1.089,00

2020/GBB/0390-00/6491017/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: subsidie
groendak

1.054,00

0,00

1.054,00

2020/GBB/0390-00/6491017/GEMEENTE/OMGEV/800/IP-GEEN: subsidie
biodiversiteit

35,00

0,00

35,00

1.774.177,00

0,00

1.774.177,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 1/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 10/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 11/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 12/2020

147.849,00

0,00

147.849,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 2/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 3/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 4/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 5/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 6/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 7/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 8/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

2020/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/ADG/460/IP-GEEN: 9/2020

147.848,00

0,00

147.848,00

423.490,00

57.240,00

480.730,00

0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur,
groen en bos
2020/GBB/0340-00/6493080/GEMEENTE/ADG/800/IP-GEEN: subsidie 2020

0390: Overige milieubescherming

0400: Politiediensten

0410: Brandweer
2020/GBB/0410-00/6493003/GEMEENTE/ADG/500/IP-GEEN: subsidie 2020

5.850,00

0,00

5.850,00

2020/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/ADG/470/IP-GEEN: 1° schijf dotatie
2020

104.410,00

0,00

104.410,00

2020/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/ADG/470/IP-GEEN: 2° schijf dotatie
2020

104.410,00

0,00

104.410,00

2020/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/ADG/470/IP-GEEN: 3° schijf dotatie
2020

104.410,00

0,00

104.410,00

2020/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/ADG/470/IP-GEEN: 4° schijf dotatie
2020

104.410,00

0,00

104.410,00

2020/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/FIN/470/INVESTSUB: 1° schijf
investeringssubsidie 2020

0,00

28.620,00

28.620,00

2020/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/FIN/470/INVESTSUB: 2° schijf
investeringssubsidie 2020

0,00

28.620,00

28.620,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0420: Dienst 100
2020/GBB/0420-00/6493085/GEMEENTE/ADG/800/IP-GEEN: subsidie 2020
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Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal

4.696,00

0,00

4.696,00

4.696,00

0,00

4.696,00

8.032,15

0,00

8.032,15

900,00

0,00

900,00

2020/GBB/0490-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/800/IP-GEEN:
samenwerkingsovereenkomst 2020

7.132,15

0,00

7.132,15

2020/GBB/0490-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/800/IP-GEEN: toelage 2de
helft 2019

3.526,10

0,00

3.526,10

2020/GBB/0490-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/800/IP-GEEN: toelage 2de
helft 2019

-3.526,10

0,00

-3.526,10

24.378,00

0,00

24.378,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 03/07/2020 -> 09/07/2020

1.256,00

0,00

1.256,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 05/06/2020 -> 11/06/2020

2.418,00

0,00

2.418,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 10/07/2020 -> 16/07/2020

738,00

0,00

738,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 12/06/2020 -> 18/06/2020

2.666,00

0,00

2.666,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 17/07/2020 -> 23/07/2020

438,00

0,00

438,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 18/05/2020 -> 19/05/2020

1.194,00

0,00

1.194,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 19/06/2020 -> 25/06/2020

2.000,00

0,00

2.000,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 20/05/2020 -> 28/05/2020

4.242,00

0,00

4.242,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 24/07/2020 -> 30/07/2020

654,00

0,00

654,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 26/06/2020 -> 02/07/2020

1.612,00

0,00

1.612,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen 29/05/2020 -> 04/06/2020

2.044,00

0,00

2.044,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen Devriese - test door Saraï voor het starten

6,00

0,00

6,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen te veel gestort Ling. Lucrèce - na controle totale ontvangsten

-20,00

0,00

-20,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen te veel gestort Parket Center - na controle totale ontvangsten

-50,00

0,00

-50,00

2020/GBB-CORONA/0500-00/6491018/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN:
kooplokaalbonnen te veel gestort Piet Desmedt - na controle totale ontvangsten

-20,00

0,00

-20,00

0440: Overige hulpdiensten
2020/GBB/0440-00/6493098/GEMEENTE/ADG/500/IP-GEEN: subsidie 2020

0490: Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
2020/GBB/0490-00/6493001/GEMEENTE/BSA/500/IP-GEEN: subsidie 2020

0500: Handel en middenstand

2020/GBB/0500-00/6493004/GEMEENTE/BSA/800/IP-GEEN: subsidie 2020
2020/GBB/0500-00/6493004/GEMEENTE/BSA/800/IP-GEEN: subsidie
braderiecomité - correctie budgethouder
2020/GBB/0500-00/6493004/GEMEENTE/LOKECO/800/IP-GEEN: subsidie
braderiecomité - correctie budgethouder

0521: Toerisme - Sectorondersteuning
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5.200,00

0,00

5.200,00

-5.200,00

0,00

-5.200,00

5.200,00

0,00

5.200,00

2.925,00

0,00

2.925,00

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

2020/GBB/0521-00/6494000/GEMEENTE/VTD/431/IP-GEEN: bijdrage 2020

Totaal

2.925,00

0,00

2.925,00

36.773,10

0,00

36.773,10

36.773,10

0,00

36.773,10

43.207,99

0,00

43.207,99

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.498,77

0,00

1.498,77

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

524,00

0,00

524,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.500,00

0,00

1.500,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

839,23

0,00

839,23

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

753,60

0,00

753,60

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.476,09

0,00

1.476,09

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.500,00

0,00

1.500,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.500,00

0,00

1.500,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.500,00

0,00

1.500,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.500,00

0,00

1.500,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.500,00

0,00

1.500,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.500,00

0,00

1.500,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

850,98

0,00

850,98

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.500,00

0,00

1.500,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.250,00

0,00

1.250,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.001,24

0,00

1.001,24

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

980,08

0,00

980,08

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.250,00

0,00

1.250,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.250,00

0,00

1.250,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-bewoner

1.250,00

0,00

1.250,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-verhuurder

1.000,00

0,00

1.000,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-verhuurder

1.250,00

0,00

1.250,00

2020/GBB/0629-00/6491014/GEMEENTE/OMGEV/500/IP-GEEN: renovatiepremie
eigenaar-verhuurder

1.250,00

0,00

1.250,00

2020/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/410/IP-GEEN: afrekening WJ 8
en 9 Woonwijs

-362,00

0,00

-362,00

0610: Gebiedsontwikkeling
2020/GBB/0610-00/6494000/GEMEENTE/ADG/440/IP-GEEN: werkingsbijdrage
2020

0629: Overig woonbeleid
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Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

2020/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/410/IP-GEEN: afrekening WJ 8
en 9 Woonwijs - correctie ESC

Totaal

362,00

0,00

362,00

2020/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/410/IP-GEEN: bijdrage deel 1
woonwijs, WJ 10

11.267,00

0,00

11.267,00

2020/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/410/IP-GEEN: bijdrage deel 1
woonwijs, WJ 10 - correctie ESC

-11.267,00

0,00

-11.267,00

2020/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/410/IP-GEEN: bijdrage deel 2,
woonwijs WJ10

3.879,00

0,00

3.879,00

2020/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/440/IP-GEEN: afrekening WJ 8
en 9 Woonwijs - correctie ESC

-362,00

0,00

-362,00

11.267,00

0,00

11.267,00

79.350,06

0,00

79.350,06

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
Artmarkt - coronafonds

1.625,00

0,00

1.625,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
Artykid - coronafonds

1.250,00

0,00

1.250,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
Comedyfestival - coronafonds

750,00

0,00

750,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
Happy Handmade - coronafonds

631,85

0,00

631,85

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
Leiehoekkermis - coronafonds

1.625,00

0,00

1.625,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
Sentekermis - coronafonds

1.000,00

0,00

1.000,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
Sint-Pietersfestival - coronafonds

2.375,00

0,00

2.375,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
rommelmarkt - coronafonds

1.000,00

0,00

1.000,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
vogeltentoonstelling - coronafonds

1.000,00

0,00

1.000,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie
Festival Friday - coronafonds

2.000,00

0,00

2.000,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie
Kerstmarkt - coronafonds

641,82

0,00

641,82

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie
Kwaremont Classic - coronafonds

1.000,00

0,00

1.000,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie
Paastornooi - coronafonds

495,56

0,00

495,56

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie
Tapkesfeesten - coronafonds

1.000,00

0,00

1.000,00

2020/GBB-CORONA/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie
p'LatseDoen - coronafonds

3.250,00

0,00

3.250,00

2020/GBB/0709-00/6493025/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie 2020

223,00

0,00

223,00

2020/GBB/0709-00/6493027/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie socioculturele vereniging

211,40

0,00

211,40

2020/GBB/0709-00/6493027/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie socioculturele verenigingen

8.054,34

0,00

8.054,34

2020/GBB/0709-00/6493027/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie socioculturele verenigingen

7.929,34

0,00

7.929,34

2020/GBB/0709-00/6493027/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie socioculturele verenigingen

-8.054,34

0,00

-8.054,34

-267,71

0,00

-267,71

3.436,94

0,00

3.436,94

2020/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/OMGEV/440/IP-GEEN: bijdrage deel 1
woonwijs, WJ 10 - correctie ESC

0709: Overige culturele instellingen

2020/GBB/0709-00/6493027/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: terugbetaling
subsidie socio-culterele verenigingen
2020/GBB/0709-00/6493028/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
amateuristische kunstbeoefening
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Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

2020/GBB/0709-00/6493032/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie 2020

1.461,83

0,00

Totaal
1.461,83

2020/GBB/0709-00/6493067/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie 2020

315,00

0,00

315,00

2020/GBB/0709-00/6493074/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie 2020

630,00

0,00

630,00

2020/GBB/0709-00/6493074/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie 2020 terugbetaling - activiteit afgelast

-630,00

0,00

-630,00

2.500,00

0,00

2.500,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

2020/GBB/0709-00/6493105/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie prijs van
het Landschap 2020
2020/GBB/0709-00/6493105/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: terugetaling
subsidie prijs van het landschap
2020/GBB/0709-00/6493118/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie Kerstival

400,00

0,00

400,00

2020/GBB/0709-00/6493118/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
Kindertheater

215,07

0,00

215,07

1.000,00

0,00

1.000,00

2020/GBB/0709-00/6493123/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie film
'Oogappel'

525,00

0,00

525,00

2020/GBB/0709-00/6493123/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie project
Lekker actief

375,00

0,00

375,00

2020/GBB/0709-00/6493123/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie 11-trail

1.000,00

0,00

1.000,00

2020/GBB/0709-00/6493123/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie 11-trail

-1.000,00

0,00

-1.000,00

2020/GBB/0709-00/6493123/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie Moose
Blues

450,00

0,00

450,00

-450,00

0,00

-450,00

2020/GBB/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subside Kinderfoor
- saldo

1.100,00

0,00

1.100,00

2020/GBB/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie Artykid

2.500,00

0,00

2.500,00

2020/GBB/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie Kuurne
Ommeganck

2.000,00

0,00

2.000,00

2020/GBB/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie
Sentekermis - saldo

400,00

0,00

400,00

2020/GBB/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie vogelshow
- saldo

400,00

0,00

400,00

2020/GBB/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie
Kerkstmarkt

1.283,64

0,00

1.283,64

2020/GBB/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie
Tapkesfeesten

2.000,00

0,00

2.000,00

2020/GBB/0709-00/6493126/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: subsidie splinters voorschot

3.200,00

0,00

3.200,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingssubsidie
2020

1.647,71

0,00

1.647,71

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingssubsidie
2020

850,00

0,00

850,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingssubsidie
2020

100,00

0,00

100,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingssubsidie
2020

100,00

0,00

100,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingssubsidie
2020

-100,00

0,00

-100,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingstoelage
2020

4.550,00

0,00

4.550,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingstoelage
2020

5.200,00

0,00

5.200,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingstoelage
2020

3.500,00

0,00

3.500,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingstoelage
2020

700,00

0,00

700,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingstoelage
2020

700,00

0,00

700,00

2020/GBB/0709-00/6493123/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: subsidie 11-trail

2020/GBB/0709-00/6493123/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: terugbetaling
subsidie Moose Blues
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Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingstoelage
2020

700,00

0,00

700,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingstoelage
2020

700,00

0,00

700,00

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingstoelage
2020

3.111,51

0,00

3.111,51

2020/GBB/0709-00/6493132/GEMEENTE/VTD/500/IP-GEEN: werkingstoelage
2020

350,00

0,00

350,00

2020/GBB/0709-00/6494000/GEMEENTE/VTD/440/IP-GEEN: gemeentelijke
bijdrage 2020 - corr. ESC

8.888,10

0,00

8.888,10

2020/GBB/0709-00/6494000/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: gemeentelijke
bijdrage 2020

8.888,10

0,00

8.888,10

2020/GBB/0709-00/6494000/GEMEENTE/VTD/800/IP-GEEN: gemeentelijke
bijdrage 2020 - corr. ESC

-8.888,10

0,00

-8.888,10

51.861,61

0,00

51.861,61

10,00

0,00

10,00

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

57,50

0,00

57,50

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

1.235,00

0,00

1.235,00

0710: Feesten en plechtigheden
2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: b

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

255,00

0,00

255,00

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

112,50

0,00

112,50

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

60,00

0,00

60,00

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

22,50

0,00

22,50

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

55,00

0,00

55,00

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

112,50

0,00

112,50

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

32,50

0,00

32,50

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: bebloeming

20,00

0,00

20,00

255,00

0,00

255,00

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: diverse
jubilarissen

950,00

0,00

950,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: diversen
jubilarissen en verjaardagsbezoeken 80-jarigen

650,00

0,00

650,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: geschenkbon
Joost Vandewalle

217,00

0,00

217,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilaris CoolsCasteleyn

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilaris De GreveCallens

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilaris Decavele Van Maerrem

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilaris
Goeminne-Meulebrouck

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilaris LevanVictor

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilaris VerbekeVandenbroucke

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilaris VerheyeDemeyere

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilaris Vervaeke
- Van Luchene

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilaris WarlopDoornaert

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen

-50,00

0,00

-50,00

2020/GBB/0710-00/6491003/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: bebloeming 2020
2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: Quartier A
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2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Beeuwsaert-Vanwynsberghe

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Bekaert-Vanceunebroucke

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Bostoen-Goemaere

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Bulcaen-Declercq

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen De
Smet - Besieux

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Debackere-Dewaele/Beeuwsaert-Blomme

100,00

0,00

100,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Decocker

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Decrans-Callens

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Demiddele-Vermeulen/Deryckere-Baert

100,00

0,00

100,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Denorme-Vanhoutte + 80-jarigen

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Depoortere-Mattelaere

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Destatsbader-Huyse

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Himpe-Verhaeghe-Vertriest-Houssin

200,00

0,00

200,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Huysman-Detavernier

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Monserez-Delaere

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Piepers-Vandorpe / Balduyck-Migneau

100,00

0,00

100,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Rubrecht-Decanniere

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Sandra-Brado

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Vantomme-Vanmeirhaeghe

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Verleyen-Vansteenkiste + kukadobonnen

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubilarissen
Verscheure-Gheysens

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: jubiliarissen
Demeulemeester-Claeys

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: julilaris DeieuwGaillez

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: kukadobonnen corr. geschenkbon Maebe V

275,00

0,00

275,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: waardebebon
Hilde Sabbe

217,00

0,00

217,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: waardebon Devos
Ph. en De Schampheleire C.

74,11

0,00

74,11

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: waardebon Ingrid
Vanmarcke

217,00

0,00

217,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: waardebon Lieve
Knockaert

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: waardebon
Marianne Hugelier

155,00

0,00

155,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: waardebon Mieke

217,00

0,00

217,00
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Accou
2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: waardebon
Ryschaert G

155,00

0,00

155,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/600/IP-GEEN: waardebon Steven
Dejonghe

155,00

0,00

155,00

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0710-00/6491004/GEMEENTE/FEEST/800/IP-GEEN: jubilarissen
Callens-Lutin
2020/GBB/0710-00/6493036/GEMEENTE/FEEST/800/IP-GEEN: subsidie 2020

25.687,00

0,00

25.687,00

2020/GBB/0710-00/6493045/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie 2020

7.125,00

0,00

7.125,00

2020/GBB/0710-00/6493048/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie 2020

360,00

0,00

360,00

80,00

0,00

80,00

2020/GBB/0710-00/6493051/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie
buurtfeest

500,00

0,00

500,00

2020/GBB/0710-00/6493051/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie
buurtfeest

80,00

0,00

80,00

2020/GBB/0710-00/6493051/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie
straatfeest

40,00

0,00

40,00

2020/GBB/0710-00/6493051/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie
straatfeest

40,00

0,00

40,00

2020/GBB/0710-00/6493051/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie
straatfeest

40,00

0,00

40,00

2020/GBB/0710-00/6493054/GEMEENTE/FEEST/800/IP-GEEN: subsidie intrede
Sint

500,00

0,00

500,00

2020/GBB/0710-00/6493055/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie 2020

900,00

0,00

900,00

2020/GBB/0710-00/6493072/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie 2020

7.500,00

0,00

7.500,00

2020/GBB/0710-00/6493131/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: subsidie
fakkeltocht 2020

1.250,00

0,00

1.250,00

9.500,00

0,00

9.500,00

9.500,00

0,00

9.500,00

169.217,62

0,00

169.217,62

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

49,46

0,00

49,46

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

1.120,88

0,00

1.120,88

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

807,69

0,00

807,69

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

461,54

0,00

461,54

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

403,85

0,00

403,85

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

65,93

0,00

65,93

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

98,90

0,00

98,90

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

148,35

0,00

148,35

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

881,87

0,00

881,87

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

4.895,60

0,00

4.895,60

2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN:

692,31

0,00

692,31

2020/GBB/0710-00/6493051/GEMEENTE/FEEST/500/IP-GEEN: straatfeest
Abelenstraat

0729: Overig beleid inzake het erfgoed
2020/GBB/0729-00/6493081/GEMEENTE/ADG/800/IP-GEEN: subsidie 2020

0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning
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impulssubsidie coronafonds
2020/GBB-CORVTD/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN:
impulssubsidie coronafonds

2.373,62

0,00

2.373,62

2020/GBB/0740-00/6493037/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: subsidie
kermiskoers en jeugdkoersen 2020

3.340,00

0,00

3.340,00

2020/GBB/0740-00/6493043/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: subsidie 2020

7.125,00

0,00

7.125,00

2020/GBB/0740-00/6493044/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN: subsidie 2020

5.320,00

0,00

5.320,00

2020/GBB/0740-00/6493056/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN: subsidie
sportvereniging

6.713,41

0,00

6.713,41

2020/GBB/0740-00/6493056/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: subsidie
sportvereniging

2.489,11

0,00

2.489,11

2020/GBB/0740-00/6493056/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: subsidie
sportvereniging

1.797,48

0,00

1.797,48

2020/GBB/0740-00/6493057/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN: subsidie
parasport

2.200,00

0,00

2.200,00

2020/GBB/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN: impulssubsidie

1.540,04

0,00

1.540,04

2020/GBB/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN: impulssubsidie

5,00

0,00

5,00

2020/GBB/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN: impulssubsidie

231,28

0,00

231,28

2020/GBB/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/500/IP-GEEN: impulssubsidie

728,83

0,00

728,83

2020/GBB/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: impulssubsidie

6.710,79

0,00

6.710,79

2020/GBB/0740-00/6493061/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: impulssubsidie

2.784,06

0,00

2.784,06

2020/GBB/0740-00/6493062/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: subsidie
duurzaam sportmateriaal

3.427,08

0,00

3.427,08

2020/GBB/0740-00/6493111/GEMEENTE/SPORT/800/IP-GEEN: subsidie KBK
2020

90.000,00

0,00

90.000,00

2020/GBB/0740-00/6495000/GEMEENTE/FIN/440/IP-GEEN: aanrekening
prijssubsidies Farys

22.805,54

0,00

22.805,54

848.196,27

0,00

848.196,27

2020/GBB/0742-01/6494009/GEMEENTE/FIN/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- corr. JBR

294.184,10

0,00

294.184,10

2020/GBB/0742-01/6494009/GEMEENTE/SPORT/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- bijdr in resterend tekort expl

294.184,10

0,00

294.184,10

2020/GBB/0742-01/6494009/GEMEENTE/SPORT/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- corr. JBR

-294.184,10

0,00

-294.184,10

554.012,17

0,00

554.012,17

2020/GBB/0742-02/6494009/GEMEENTE/SPORT/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- bijdr in resterend tekort expl

-1.011.960,58

0,00

-1.011.960,58

2020/GBB/0742-02/6494009/GEMEENTE/SPORT/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- bijdr in resterend tekort expl

848.196,27

0,00

848.196,27

2020/GBB/0742-02/6494009/GEMEENTE/SPORT/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- bijdr in resterend tekort expl

1.011.960,58

0,00

1.011.960,58

2020/GBB/0742-02/6494009/GEMEENTE/SPORT/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- bijdr in resterend tekort expl

-848.196,27

0,00

-848.196,27

2020/GBB/0742-02/6494009/GEMEENTE/SPORT/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- bijdr in resterend tekort expl

554.012,17

0,00

554.012,17

2020/GBB/0742-02/6494009/GEMEENTE/SPORT/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- corr. JBR

-554.012,17

0,00

-554.012,17

0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

33.463,94

0,00

33.463,94

14.570,00

0,00

14.570,00

6.500,00

0,00

6.500,00

0742: Sportinfrastructuur

2020/GBB/0742-02/6494009/GEMEENTE/FIN/440/IP-GEEN: afrekening
exploitatie sportinfrastructuur 2019- corr. JBR

2020/GBB/0750-00/6493011/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: werkingssubsidie
2020
2020/GBB/0750-00/6493013/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: subsidie
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Totaal

jeugdkampen
2020/GBB/0750-00/6493014/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: subsidie 2020

800,00

0,00

800,00

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
1/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
10/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
11/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
12/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
2/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
3/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
4/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
5/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
6/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
7/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
8/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493015/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
9/2020

439,87

0,00

439,87

2020/GBB/0750-00/6493019/GEMEENTE/JEUGD/500/IP-GEEN: subsidie
kadervorming

215,50

0,00

215,50

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
1/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
10/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
11/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
12/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
2/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
3/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
4/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
5/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
6/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
7/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
8/2020

300,00

0,00

300,00

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: huursubsidie
9/2020

300,00

0,00

300,00

2.500,00

0,00

2.500,00

146.793,04

18.201,57

164.994,61

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0750-00/6493020/GEMEENTE/JEUGD/800/IP-GEEN: subsidie
verbouwingswerken

0790: Erediensten
2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 1/2020
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2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 1/2020

Totaal

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 10/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 10/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 11/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 11/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 12/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 12/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 2/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 2/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 3/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 3/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 4/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 4/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 5/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 5/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 6/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 6/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 7/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 7/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 8/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 8/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 9/2020

5.379,11

0,00

5.379,11

2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 9/2020

542,64

0,00

542,64

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 1/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 10/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 11/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 12/2020

4.734,81

0,00

4.734,81

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 2/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 3/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 4/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 5/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 6/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 7/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 8/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-02/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 9/2020

4.734,74

0,00

4.734,74

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 1/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 10/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 11/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 12/2020

2.014,36

0,00

2.014,36

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 2/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 3/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 4/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 5/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 6/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 7/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 8/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 9/2020

1.313,42

0,00

1.313,42

2020/GBB/0790-04/6640000/GEMEENTE/FIN/480/INVESTSUB:
investeringstoelage

0,00

6.730,90

6.730,90

2020/GBB/0790-04/6640000/GEMEENTE/FIN/480/INVESTSUB:
investeringstoelage dakwerken kerk St.-Katharina

0,00

11.470,67

11.470,67
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2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 1/2020

143,53

0,00

Totaal
143,53

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 10/2020

144,96

0,00

144,96

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 11/2020

144,96

0,00

144,96

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 12/2020

144,96

0,00

144,96

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 2/2020

143,53

0,00

143,53

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 3/2020

143,53

0,00

143,53

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 4/2020

143,53

0,00

143,53

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 5/2020

143,53

0,00

143,53

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 6/2020

143,53

0,00

143,53

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 7/2020

143,53

0,00

143,53

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 8/2020

144,96

0,00

144,96

2020/GBB/0790-06/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 9/2020

144,96

0,00

144,96

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 1/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 10/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 11/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 12/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 2/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 3/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 4/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 5/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 6/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 7/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 8/2020

60,30

0,00

60,30

2020/GBB/0790-07/6494000/GEMEENTE/BSA/480/IP-GEEN: 9/2020

60,30

0,00

60,30

147.919,35

0,00

147.919,35

2020/GBB/0800-01/6496000/GEMEENTE/CENTRUM/300/IP-GEEN: PWB uren

30.559,87

0,00

30.559,87

2020/GBB/0800-01/6496000/GEMEENTE/CENTRUM/300/IP-GEEN: PWB uren
Centrumschool

20.026,88

0,00

20.026,88

2020/GBB/0800-04/6496000/GEMEENTE/PIWI/300/IP-GEEN: PWB uren

64.682,76

0,00

64.682,76

2020/GBB/0800-04/6496000/GEMEENTE/PIWI/300/IP-GEEN: PWB uren PIWI

32.649,84

0,00

32.649,84

10.500,00

0,00

10.500,00

2020/GBB/0820-00/6493010/GEMEENTE/ADG/500/IP-GEEN: subsidie 2020

8.500,00

0,00

8.500,00

2020/GBB/0820-00/6493112/GEMEENTE/ADG/800/IP-GEEN: subsidie 2020

2.000,00

0,00

2.000,00

16.060,49

0,00

16.060,49

2020/CORONASD/0900-02/6499001/OCMW/SOCD/410/IP-GEEN: kukadobonnen

30.300,00

0,00

30.300,00

2020/CORONASD/0900-02/6499001/OCMW/SOCD/410/IP-GEEN: kukadobonnen
corr O/AF/2020/705

-30.300,00

0,00

-30.300,00

1.485,75

0,00

1.485,75

2020/GBB/0900-02/6494000/OCMW/DOMLW/800/IP-GEEN: 1 tem 5/2020
sociale klusuren

999,25

0,00

999,25

2020/GBB/0900-02/6494000/OCMW/DOMLW/800/IP-GEEN: 1ste-2de-3de
kw/2020

2.244,29

0,00

2.244,29

10.000,00

0,00

10.000,00

560,00

0,00

560,00

0800: Gewoon basisonderwijs

0820: Deeltijds kunstonderwijs

0900: Sociale bijstand

2020/GBB/0900-02/6494000/OCMW/DOMLW/800/IP-GEEN: 06 tem 09/2020
gepresteerde uren

2020/GBB/0900-02/6494000/OCMW/DOMLW/800/IP-GEEN: 2019
samenwerkingsovereenkomst HISE/OCMW Kuurne
2020/GBB/0900-02/6494000/OCMW/DOMLW/800/IP-GEEN: 4de kw 2020
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Totaal

sociale klusuren
2020/GBB/0900-02/6494000/OCMW/DOMLW/800/IP-GEEN: 4de kw 2020 sociale
klusuren

0905: Dienst voor juridische informatie en advies
2020/GBB/0905-00/6494000/OCMW/SOCD/390/IP-GEEN: 2020 bijdrage voor
werkingsbijdrage opvang 'de passage'
2020/GBB/0905-00/6494000/OCMW/SOCD/390/IP-GEEN: stopzetting De Passage
- VB van 16/6
2020/GBB/0905-00/6494000/OCMW/SOCD/800/IP-GEEN: 1ste sem 2020 kmvergoeding
2020/GBB/0905-00/6494000/OCMW/SOCD/800/IP-GEEN: 2020 juridische
eerstelijnsbijstand
2020/GBB/0905-00/6494000/OCMW/SOCD/800/IP-GEEN: 2020 werkingsbijdrage
2020/GBB/0905-00/6494000/OCMW/SOCD/800/IP-GEEN: 2020:
samenwerkingsakkoord
2020/GBB/0905-00/6494000/OCMW/SOCD/800/IP-GEEN: 2de sem 2020 - km
vergoeding

0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
2020/GBB/0909-00/6493086/GEMEENTE/ADG/450/IP-GEEN: subsidie 2020

771,20

0,00

771,20

18.082,64

0,00

18.082,64

250,00

0,00

250,00

-193,31

0,00

-193,31

11,07

0,00

11,07

3.300,00

0,00

3.300,00

13.200,00

0,00

13.200,00

1.500,00

0,00

1.500,00

14,88

0,00

14,88

24.943,38

0,00

24.943,38

4.250,00

0,00

4.250,00

13.470,00

0,00

13.470,00

2020/GBB/0909-00/6494000/GEMEENTE/FIN/450/IP-GEEN: 2020 bijdrage
foodact W1

1.970,29

0,00

1.970,29

2020/GBB/0909-00/6494000/GEMEENTE/FIN/450/IP-GEEN: 2020 bijdrage
foodact W1

-489,29

0,00

-489,29

2020/GBB/0909-00/6494000/GEMEENTE/FIN/450/IP-GEEN: 2020 bijdrage
woonclub

4.188,35

0,00

4.188,35

2020/GBB/0909-00/6494000/GEMEENTE/FIN/450/IP-GEEN: bijdrage solentra
31/8/2019-31/8/2020

1.554,03

0,00

1.554,03

2.292,00

0,00

2.292,00

2.292,00

0,00

2.292,00

15.465,00

0,00

15.465,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: palliatieve
thuiszorgtoelage

500,00

0,00

500,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: palliatieve
thuiszorgtoelage

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: palliatieve
thuiszorgtoelage

500,00

0,00

500,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: palliatieve
thuiszorgtoelage

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: palliatieve
thuiszorgtoelage

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: palliatieve
thuiszorgtoelage

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: palliatieve
thuiszorgtoelage

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0909-00/6494000/GEMEENTE/FIN/450/IP-GEEN: 2020 bijdrage W13

0911: Diensten en voorzieningen voor personen met
een handicap
2020/GBB/0911-00/6491020/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: sociaalpedagogische toelage

0919: Overige activiteiten inzake ziekte en
invaliditeit
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2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: palliatieve
thuiszorgtoelage

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
palliatieve thuiszorg

500,00

0,00

500,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
palliatieve thuiszorg

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
palliatieve thuiszorg

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
palliatieve thuiszorg

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
palliatieve thuiszorg

500,00

0,00

500,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
palliatieve thuiszorg

500,00

0,00

500,00

2020/GBB/0919-00/6491009/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
palliatieve zorg

500,00

0,00

500,00

2020/GBB/0919-00/6491010/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: specifieke
gezondheidstoelage

7.380,00

0,00

7.380,00

2020/GBB/0919-00/6491010/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: specifieke
gezondheidstoelage

1.080,00

0,00

1.080,00

2020/GBB/0919-00/6491010/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: specifieke
gezondheidstoelage

990,00

0,00

990,00

2020/GBB/0919-00/6491010/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: specifieke
gezondheidstoelage

765,00

0,00

765,00

1.250,00

0,00

1.250,00

2020/GBB/0943-00/6493084/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie
instelling gezinshulp

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0943-00/6493084/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie
instelling gezinshulp

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0943-00/6493084/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie
instelling gezinshulp

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0943-00/6493084/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie
instelling voor gezinshulp

250,00

0,00

250,00

2020/GBB/0943-00/6493084/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie
instelling voor gezinshulp

250,00

0,00

250,00

16.000,00

0,00

16.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

42.940,00

0,00

42.940,00

2020/GBB/0949-00/6491007/GEMEENTE/PHDC/500/IP-GEEN: thuiszorgtoelage

20.440,00

0,00

20.440,00

0943: Gezinshulp

0945: Kinderopvang
2020/GBB/0945-00/6493087/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie 2020

0949: Overige gezinshulp
2020/GBB/0949-00/6491007/GEMEENTE/PHDC/500/IP-GEEN: thuiszorgtoelage

120,00

0,00

120,00

2020/GBB/0949-00/6491007/GEMEENTE/PHDC/500/IP-GEEN: thuiszorgtoelage
1-2/2020

50,00

0,00

50,00

2020/GBB/0949-00/6491007/GEMEENTE/PHDC/500/IP-GEEN: thuiszorgtoelage
1-4/2020

100,00

0,00

100,00

2020/GBB/0949-00/6491007/GEMEENTE/PHDC/500/IP-GEEN: thuiszorgtoelage
1-8/2020

80,00

0,00

80,00

2020/GBB/0949-00/6491007/GEMEENTE/PHDC/500/IP-GEEN: zorgtoelage -21
jarigen

2.550,00

0,00

2.550,00

2020/GBB/0949-00/6491008/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN:
logopedietoelage

1.400,00

0,00

1.400,00
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2020/GBB/0949-00/6491008/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
logopedie

9.300,00

0,00

9.300,00

2020/GBB/0949-00/6491008/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
logopedie

2.900,00

0,00

2.900,00

2020/GBB/0949-00/6491008/GEMEENTE/WELZIJN/500/IP-GEEN: subsidie
logopedie

6.000,00

0,00

6.000,00

0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

658,00

0,00

658,00

658,00

0,00

658,00

2020/GBB/0985-00/6493097/GEMEENTE/WELZIJN/800/IP-GEEN: subsidie 2020
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GEMEENTE en OCMW Kuurne
Marktplein 9
8520 Kuurne
NIS-code 34023

Algemeen Directeur: Els Persyn
Financieel Directeur: Jurgen Vanoverberghe

1.3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

JAARREKENING 2020
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Bitem
0010-00
0020-00
0030-00
0040-00
0050-00
0090-00
0100-00
0110-00
0111-00
0112-00
0113-00
0115-00
0119-00
0119-01
0119-02
0119-04
0119-05
0190-00
0400-00
0410-00
0420-00
0440-00
0480-00
0490-00
0500-00
0510-00
0530-00
0550-00
0790-00
0790-01
0790-02
0790-04
0790-06
0790-07
0200-00
0210-00
0220-00
0300-00
0309-00
0310-00

Beleidsitem omschrijving
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overige algemene financiering
Politieke organen
Secretariaat
Fiscale en financiële diensten
Personeelsdienst en vorming
Archief
Welzijn op het werk
Overige algemene administratieve diensten
Gemeentehuis
Loods
Sociaal Huis
Loods KB
Overige algemene uitvoerende diensten
Politiediensten
Brandweer
Dienst 100
Overige hulpdiensten
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Handel en middenstand
Nijverheid
Land-, tuin- & bosbouw
Werkgelegenheid
Erediensten
Kerkfabriek Sint-Michiel
Kerkfabriek Sint-Pieter
Kerkfabriek Sint-Katrien
Evangelische Kerk
Protestante Eredienst
Wegen
Openbaar vervoer
Parkeren
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Overig afval- en materialenbeheer
Beheer van regen- en afvalwater

Bveld
0010
0020
0030
0040
0050
0090
0100
0110
0111
0112
0113
0115
0119
0119
0119
0119
0119
0190
0400
0410
0420
0440
0480
0490
0500
0510
0530
0550
0790
0790
0790
0790
0790
0790
0200
0210
0220
0300
0309
0310

Beleidsveld omschrijving
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overige algemene financiering
Politieke organen
Secretariaat
Fiscale en financiële diensten
Personeelsdienst en vorming
Archief
Welzijn op het werk
Overige algemene diensten
Overige algemene diensten
Overige algemene diensten
Overige algemene diensten
Overige algemene diensten
Overig algemeen bestuur
Politiediensten
Brandweer
Dienst 100
Overige hulpdiensten
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Handel en middenstand
Nijverheid
Land-, tuin- & bosbouw
Werkgelegenheid
Erediensten
Erediensten
Erediensten
Erediensten
Erediensten
Erediensten
Wegen
Openbaar vervoer
Parkeren
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Overig afval- en materialenbeheer
Beheer van regen- en afvalwater
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Bdomein
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02

BD omschrijving
Algemene financiering
Algemene financiering
Algemene financiering
Algemene financiering
Algemene financiering
Algemene financiering
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Interne Organisatie
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving

0329-00
0340-00
0350-00
0390-00
0600-00
0610-00
0629-00
0640-00
0650-00
0670-00
0680-00
0680-02
0690-00
0990-00
0130-00
0160-00
0520-00
0521-00
0703-00
0709-00
0709-01
0709-02
0709-03
0709-04
0709-05
0709-06
0710-00
0720-00
0729-00
0739-00
0740-00
0741-00
0742-01
0742-02
0742-03
0749-00
0750-00
0751-00
0752-01
0752-02
0752-03

Overige vermindering van milieuverontreiniging
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Klimaat en energie
Overige milieubescherming
Ruimtelijke planning
Gebiedsontwikkeling
Overig woonbeleid
Elektriciteitsvoorziening
Gasvoorziening
Straatverlichting
Groene ruimte
't Slot
Overige nutsvoorzieningen
Begraafplaatsen
Administratieve dienstverlening
Hulp aan het buitenland
Toerisme - Onthaal en promotie
Toerisme - Sectorondersteuning
Openbare bibliotheken
Overige culturele instellingen
Kubox
Hoeve Vandewalle
Sint-Pieterszaal
Buurthuis De Krekel
Oud Gemeentehuis
Buurthuis 't Senter
Feesten en plechtigheden
Molen
Overig beleid inzake het erfgoed
Overig kunst- en cultuurbeleid
Sportsector- en verenigingsondersteuning
Sportpromotie- en evenementen
Zwembad
Sporthal
Renbaan
Overig sportbeleid
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren
Jeugdcentrum Sint-Michiel
Jeugdcentrum Sint-Pieter
Jeugdhuis Tap

0329
0340
0350
0390
0600
0610
0629
0640
0650
0670
0680
0680
0690
0990
0130
0160
0520
0521
0703
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0710
0720
0729
0739
0740
0741
0742
0742
0742
0749
0750
0751
0752
0752
0752

Overige vermindering van milieuverontreiniging
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Klimaat en energie
Overige milieubescherming
Ruimtelijke planning
Gebiedsontwikkeling
Overig woonbeleid
Elektriciteitsvoorziening
Gasvoorziening
Straatverlichting
Groene ruimte
Groene ruimte
Overige nutsvoorzieningen
Begraafplaatsen
Administratieve dienstverlening
Hulp aan het buitenland
Toerisme - Onthaal en promotie
Toerisme - Sectorondersteuning
Openbare bibliotheken
Overige culturele instellingen
Overige culturele instellingen
Overige culturele instellingen
Overige culturele instellingen
Overige culturele instellingen
Overige culturele instellingen
Overige culturele instellingen
Feesten en plechtigheden
Monumentenzorg
Overig beleid inzake het erfgoed
Overig kunst- en cultuurbeleid
Sportsector- en verenigingsondersteuning
Sportpromotie en -evenementen
Sportinfrastructuur
Sportinfrastructuur
Sportinfrastructuur
Overig sportbeleid
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren   
Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren   
Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren   
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02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Wonen en Omgeving
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn

0752-04
0800-00
0800-01
0800-02
0800-03
0800-04
0820-00
0869-00
0870-00
0879-00
0889-00
0900-00
0900-02
0901-00
0902-00
0903-00
0904-01
0904-02
0904-03
0905-00
0909-00
0911-00
0919-00
0930-00
0943-00
0944-00
0945-00
0946-00
0947-00
0948-00
0949-00
0951-01
0959-00
0984-00
0985-00

Woning Harelbeeksestraat 61
Gewoon basisonderwijs
Centrumschool
Pienter
Boudewijnschool
Pienter en Wijzer
Deeltijds kunstonderwijs
Overige ondesteunende diensten voor het onderwijs
Sociale voordelen
Andere voordelen
Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Sociale bijstand
Sociale dienst
Voorschotten
Integratie van personen met vreemde herkomst
Lokale opvanginitiatieven
Activering leefloon art 60§7
Lokale tewerkstellingscel
LDE-projecten
Dienst voor juridische informatie en advies
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Sociale huisvesting
Gezinshulp
Opvoedingsondersteuning
De Kangoeroe
Thuisbezorgde maaltijden
Klusjesdienst
Poetshulp via dienstencheques
Overige gezinshulp
Lokaal dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Ontsmetting en openbare reiniging
Gezondheidspromotie en ziektepreventie

0752
0800
0800
0800
0800
0800
0820
0869
0870
0879
0889
0900
0900
0901
0902
0903
0904
0904
0904
0905
0909
0911
0919
0930
0943
0944
0945
0946
0947
0948
0949
0951
0959
0984
0985

Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren   
Gewoon basisonderwijs
Gewoon basisonderwijs
Gewoon basisonderwijs
Gewoon basisonderwijs
Gewoon basisonderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Sociale voordelen
Andere voordelen
Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Sociale bijstand
Sociale bijstand
Voorschotten
Integratie van personen met vreemde herkomst
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Activering van tewerkstelling
Activering van tewerkstelling
Activering van tewerkstelling
Dienst voor juridische informatie en advies
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Sociale huisvesting
Gezinshulp
Preventieve gezinsondersteuning
Kinderopvang
Thuisbezorgde maaltijden
Klusjesdienst
Poetsdienst
Overige gezinshulp
Dienstencentra
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Ontsmetting en openbare reiniging
Gezondheidspromotie en ziektepreventie

76/143

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn
Leven en Welzijn

GEMEENTE en OCMW Kuurne
Marktplein 9
8520 Kuurne
NIS-code 34023

Algemeen Directeur: Els Persyn
Financieel Directeur: Jurgen Vanoverberghe

1.4. Overzicht verbonden entiteiten
De documentatie moet een overzicht bevatten van de verbonden entiteiten. Het gaat om alle
entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks
of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerkfabriek Sint-Michiel
Kerkfabriek Sint-Katharina
Kerkfabriek Sint-Pieter
HVZ Fluvia
PZ Vlas
OCMW Kuurne
Intercommunale Imog
Intercommunale Leiedal
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen – Psilon
Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp
Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
NV Elk Zijn Huis (Gemeente en OCMW)
Gaselwest
Fluvius
De Lijn
De Watergroep
Intergemeentelijke samenwerking Woonwijs – beheerscomité (Gemeente en OCMW)
Ethias (Gemeente en OCMW)
Interlokale Vereniging 'ILV Parkeren regio Kortrijk'
Farys - TMVS dv - TMVW ov
Cvba Zefier
De Poort vzw, voor wonen en werk
Wonen Regio Kortrijk cvba
W13 (Gemeente en OCMW)
Dienstverlenende vereniging Cipal (Cipal DV)

JAARREKENING 2020
77/143

GEMEENTE en OCMW Kuurne
Marktplein 9
8520 Kuurne
NIS-code 34023

Algemeen Directeur: Els Persyn
Financieel Directeur: Jurgen Vanoverberghe

1.5. Personeelsinzet

Hieronder ziet u de toestand op datum 31/12/2020:

mandatarissen
statutairen
contractuelen
gemachtigd opzichters
hostessen
onderwijzend personeel
TOTAAL

uitgedrukt in koppen
GEM OCMW
TOTAAL
5
1
6
45
9
54
64
38
102
10
0
10
6
0
6
88
0
88
218

48

266

uitgedrukt in VTE's
GEM
OCMW
TOTAAL
40,8
50,11

8,6
28,44

49,4
78,55

90,91

37,04

127,95

Het aantal koppen blijft bijna ongewijzigd tegenover het initieel MJP 2020-2025.
Het aantal VTE daalt tegenover het initieel MJP 2020-2025 met 9,59 VTE.

1.6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
Hieronder een overzicht van de jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort.

Voor 2020 zijn dit definitieve cijfers uit de jaarrekening, voor de jaren 2021-2025 zijn dit de ramingen
uit het meerjarenplan.
Omschrijving budgetboekjaar
JR 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
€ 6.251.765,62 € 6.220.079,37 € 6.357.206,00 € 6.484.350,00 € 6.614.037,00 € 6.746.318,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting € 3.983.272,27 € 3.860.071,87 € 3.805.072,00 € 3.843.123,00 € 3.881.554,00 € 3.920.370,00
Motorrijtuigen
€ 213.359,01 € 199.000,00 € 199.000,00 € 199.000,00 € 199.000,00 € 199.000,00
Gewestbelasting op ongeschikte en/of
onbewoonbare woningen
€ 250,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
Gebruik gemeentelijke containers
€ 30.119,00
€ 32.000,00
€ 32.000,00
€ 32.000,00
€ 32.000,00
€ 32.000,00
Sluikstorten
€ 1.550,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Nachtwinkels en phoneshops
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
Bars, privé-clubs en daghotels
€ 9.600,00
€ 36.000,00
€ 36.000,00
€ 36.000,00
€ 36.000,00
€ 36.000,00
Taxidiensten
€ 2.577,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Reclameborden
€ 25.721,20
€ 26.000,00
€ 26.000,00
€ 26.000,00
€ 26.000,00
€ 26.000,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
€ 232.476,72 € 270.000,00 € 270.000,00 € 270.000,00 € 270.000,00 € 270.000,00
Masten en pylonen
€ 45.000,00
€ 22.000,00
€ 22.000,00
€ 22.000,00
€ 22.000,00
€ 22.000,00
Leegstaande woningen en gebouwen
€ 50.400,00
€ 47.500,00
€ 47.500,00
€ 47.500,00
€ 47.500,00
€ 47.500,00
Tweede verblijven
€ 0,00
€ 11.000,00
€ 11.000,00
€ 11.000,00
€ 11.000,00
€ 11.000,00

De grootste verschillen tussen de raming 2020 en de definitieve cijfers van de jaarrekening zijn:
• aanvullende personenbelasting: -26 000 euro - minder ontvangsten dan geraamd
• reclameborden: -25 000 euro - inkohiering AJ 2020 is pas gebeurd begin 2021
• tweede verblijven: -11 000 euro - inkohiering AJ 2020 is pas gebeurd begin 2021
• verkeersbelasting: +14 000 euro - meer ontvangsten dan geraamd
• opcentiemen onroerende voorheffing: +11 000 euro - meer ontvangsten dan geraamd
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GEMEENTE en OCMW Kuurne
Marktplein 9
8520 Kuurne
NIS-code 34023

Algemeen Directeur: Els Persyn
Financieel Directeur: Jurgen Vanoverberghe

1.7. Overzicht prognoses
Hierna wordt nog een bundeling gemaakt van de verschillende ontvangen stavingsstukken waarvan
gebruik werd gemaakt om de JR2020 op te maken.
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Uw aanvraag attest

Beste
Als bijlage vindt u het gevraagde attest.
Met vriendelijke groeten

Marleen Everaerts
Verantwoordelijke Info Supply
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O/Ref.:

7910 CC - INFOS07/01/21O000131
GEMEENTEBESTUUR VAN
KUURNE

ATTEST

Belfius Bank NV bevestigt het saldo op 31.12.2020 van de volgende rekening(en) op naam van:
GEMEENTEBESTUUR VAN KUURNE
ondernemingsnummer BE0207430342
MARKTPLEIN 9
8520
KUURNE

bf896cd3bd0f949066dc2fc418d932e8fcbac3e1
gef0.gef1.geks.bat_A_Balance.scd

P65.2
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Betaalrekening(en)
Rekeningnummer
BE39 0910 0023 1819
BE17 0910 0023 2021
BE06 0910 0023 2122
BE76 0910 0419 7095
BE16 0910 1168 3374
BE07 0910 1745 4066
BE51 0910 1763 7962
BE93 0910 1980 1567
BE37 0910 1987 5228
BE67 0910 1997 8187
BE82 0910 2100 4468
BE49 0910 2108 2371

Rubriek
Saldo op 31/12/2020
R/C
*200.070,17* EUR
*0,00* EUR
TOELAGEN EN LEN
*0,00* EUR
BELASTINGEN
*0,00* EUR
RESERVATIES LOKALEN
*2.423,93* EUR
RECYCLAGEPARK
*4.096,00* EUR
ONTHAAL GEMEENTE KUURNE
*987,00* EUR
SPORTDIENST
*5.000,00* EUR
BIBLIOTHEEK
*2.000,00* EUR
provisie VTD
*250,00* EUR
VTD KUURNE
*4.892,10* EUR
DIENST BURGERZAKEN
*2.677,49* EUR
KUURNE
payconiq gemeentehuis
*567,13* EUR
payconiq bibliotheek
*282,62* EUR
payconiq vrije tijd
*299,66* EUR
Centrumschool
*4.107,20* EUR
Pienter en Wijzer
*2.151,77* EUR
PROVISIE PIENTER/WIJZER
*500,00* EUR
PROVISIE CENTRUMSCHOOL
*500,00* EUR
Payconiq Sport
*321,03* EUR

BE94 0910 2182 3514
BE72 0910 2182 3716
BE71 0910 2184 8469
BE68 0910 2187 4034
BE46 0910 2187 4236
BE42 0910 2189 5454
BE31 0910 2189 5555
BE32 0910 2232 6702
Spaarrekening(en)
Rekeningnummer
BE53 0910 1813 1753
BE59 0910 1895 3526

Rubriek
TREASURY +
TREASURY + SPECIAL

Saldo op 31/12/2020
*4.147.714,16* EUR
*5,31* EUR

Rubriek
-

Saldo op 31/12/2020

Rubriek
-

Indicatieve waarde op 31/12/2020
*0,00* EUR
*0,00* EUR

Termijnrekening(en)
Rekeningnummer
BE19 0550 0001 9712

*0,00* EUR

Effectendossier(s)
Rekeningnummer
056-2018037-37
056-2222966-05

1dbe9a6caea2d5d805caad9e0587153ee6808d7f
gef0.gef1.geks.bat_A_Balance.scd
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OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN KUURNE
KORTRIJKSESTRAAT 2
8520 KUURNE
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Brussel, 12 januari 2021

Uw aanvraag attest

Beste
Als bijlage vindt u het gevraagde attest.
Met vriendelijke groeten

Marleen Everaerts
Verantwoordelijke Info Supply

gef0.gef1.geks.bat_A_Balance.scd
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Customer Transaction Services
Info Supply

O/Ref.:

7910 CC - INFOS12/01/21O000094
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
KUURNE

ATTEST

Belfius Bank NV bevestigt het saldo op 31.12.2020 van de volgende rekening(en) op naam van:
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KUURNE
ondernemingsnummer BE0212190468
KORTRIJKSESTRAAT 2
8520
KUURNE

Betaalrekening(en)
Rekeningnummer
BE81 0680 9990 0024
BE68 0682 2363 4234
BE93 0910 0092 5367
BE28 0910 2185 3220
BE56 0910 2186 0088

Rubriek
BUDGETBEHEER
Bancontact TGB
-

Saldo op 31/12/2020

Rubriek
-

Saldo op 31/12/2020
*33.000,00* EUR
*4.226,77* EUR

Rubriek
VERHELLE BLANCA

Saldo op 31/12/2020

*0,00* EUR
*0,00* EUR
*125.779,44* EUR
*44.750,74* EUR
*0,00* EUR

Spaarrekening(en)
Rekeningnummer
BE43 0910 1830 1101
BE15 0910 1919 6430
Termijnrekening(en)
Rekeningnummer
BE94 0550 0009 7514
BE58 0550 0194 7079

0b8e9f313919adda1f17fb2a158679b2c5917c10
gef0.gef1.geks.bat_A_Balance.scd

P65.2

*0,00* EUR
*0,00* EUR

(Deze controlecode kan geverifieerd worden via: https://doc-control.belfius.be)

ADB

Belfius Bank NV
Maatschappelijke zetel • Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel • Telefoon + 32 2 222 11 11 • www.belfius.be
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 • IBAN: BE23 0529 0064 6991
• BIC: GKCCBEBB • FSMA nr. 19649 A
85/143

Effectendossier(s)
Rekeningnummer
056-2021830-47
056-2537071-24

Rubriek
K.B.11.12.96
-

Indicatieve waarde op 31/12/2020
*0,00* EUR
*0,00* EUR

Brussel, 12 januari 2021

Marleen Everaerts
Verantwoordelijke Info Supply

a8ffb41803b6926c3c117c5eb53c37196efa7264
gef0.gef1.geks.bat_A_Balance.scd
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(Deze controlecode kan geverifieerd worden via: https://doc-control.belfius.be)

ADB
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87/143

88/143

89/143

90/143

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

GEMEENTEBESTUUR
VAN KUURNE

MARKTPLEIN
8520 KUURNE

9

090-1320000-74

FORS-9051b-2-20120610
91/143

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2020
CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

92/143

Customer Loan Services
Public & Social Banking

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

GEMEENTEBESTUUR

Kredietverrichtingen

Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

VAN KUURNE

090-1320000-74

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2020

Aard van de
leningen

Som bedrag
van de
leningen

Leningen ten laste
van de ontlener
710

Som omgezette
bedragen

Som resterende
schuld

Som voorziene terug te
betalen tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

Som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

EUR
BLZ.

Verschil : som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van
de voorziene tranches

1

Som tranches terug te
betalen gedurende het
volgend dienstjaar

18.855.879,40

18.855.879,40

10.858.539,36

1.055.801,75

1.055.804,33

2,58

1.092.314,25

18.855.879,40

18.855.879,40

10.858.539,36

1.055.801,75

1.055.804,33

2,58

1.092.314,25

Leningen ten laste
van
de hogere overheden

Sanerings- en
consolidatieleningen

Leningen ten laste
van derden

Leasingschulden
(onroerende leasing)

TOTAAL

FORS-9051c-2-20120610
93/143

Customer Loan Services
Public & Social Banking

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

GEMEENTEBESTUUR

Kredietverrichtingen

Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

VAN KUURNE

090-1320000-74

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2020

Aard van
de lening

710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710

Lening
Nr

680
682
691
692
697
698
704
705
706
707
708
709
710
714
715
716
717
718
719
720
721

Bedrag van de
leningen

Bedrag van de
omzettingen

Resterende
schuld

DETAIL

Som voorziene terug
te betalen tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

Som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

EUR

BLZ.
Verschil : som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van de
voorziene tranches

1

Som tranches terug te
betalen gedurende het
volgend dienstjaar

123.946,76
99.157,41
862.669,47
34.705,09
61.229,70
135.101,97
880.022,01
76.846,99
2.650.580,00
2.557.120,00
1.756.400,00
262.499,00
955.601,00
1.500.000,00
1.000.000,00
750.000,00
750.000,00
1.500.000,00
1.650.000,00
536.000,00
714.000,00

123.946,76
99.157,41
862.669,47
34.705,09
61.229,70
135.101,97
880.022,01
76.846,99
2.650.580,00
2.557.120,00
1.756.400,00
262.499,00
955.601,00
1.500.000,00
1.000.000,00
750.000,00
750.000,00
1.500.000,00
1.650.000,00
536.000,00
714.000,00

7.673,29
7.147,99
65.637,74
4.127,27
4.610,65
10.173,31
140.665,86
5.448,60
1.555.685,36
1.500.831,56
816.518,03
30.272,48
110.203,94
1.075.984,59
635.925,86
573.196,57
578.183,49
1.180.735,96
1.360.066,52
512.740,30
682.709,99

7.670,72
6.836,49
62.330,48
2.061,87
4.399,48
9.707,36
64.419,22
5.236,22
127.588,49
123.089,70
119.914,25
29.299,74
106.662,73
64.409,43
62.084,18
31.889,16
32.947,78
66.506,85
74.197,89
23.259,70
31.290,01

7.673,30
6.836,49
62.330,48
2.061,87
4.399,48
9.707,36
64.419,22
5.236,22
127.588,49
123.089,70
119.914,25
29.299,74
106.662,73
64.409,43
62.084,18
31.889,16
32.947,78
66.506,85
74.197,89
23.259,70
31.290,01

2,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.673,29
7.147,99
65.637,74
2.063,04
4.610,65
10.173,31
68.284,38
5.448,60
132.149,78
127.490,15
124.262,34
30.272,48
110.203,94
67.127,25
64.511,35
32.932,68
33.747,28
67.889,32
75.371,11
23.600,46
31.717,11

710

18.855.879,40

18.855.879,40

10.858.539,36

1.055.801,75

1.055.804,33

2,58

1.092.314,25

TOTAAL

18.855.879,40

18.855.879,40

10.858.539,36

1.055.801,75

1.055.804,33

2,58

1.092.314,25

94/143
FORS-9051e-2-20120610

Customer Loan Services
Public & Social Banking

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

GEMEENTEBESTUUR

Kredietverrichtingen

Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

VAN KUURNE

090-1320000-74

LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD
GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2020

Aard van
de lening

710
710
710

Lening
Nr

679
681
683

Bedrag van de
leningen

Bedrag van de
omzettingen

Resterende schuld

Som voorziene terug
te betalen tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

Som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

BLZ.

Verschil : som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van de
voorziene tranches

96.678,47
25.384,30
173.525,47

96.678,47
25.384,30
173.525,47

7.208,16
1.892,58
12.937,71

7.208,16
1.892,58
12.937,71

0,00
0,00
0,00

710

295.588,24

295.588,24

22.038,45

22.038,45

0,00

TOTAAL

295.588,24

295.588,24

22.038,45

22.038,45

0,00

95/143
FORS-9051f-2-20120610

EUR
1

Som tranches terug te
betalen gedurende het
volgend dienstjaar

Customer Loan Services
Public & Social Banking

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

GEMEENTEBESTUUR

Kredietverrichtingen

Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

VAN KUURNE

090-1320000-74
LIJST VAN DE TOEGESTANE WAARBORGEN
OP DE LENINGEN AANGEGAAN BIJ BELFIUS

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2020

Volgnr

Belanghebbend(e)
bestuur/instelling/vereniging

Leningnummer
bij
Belfius Bank

1

IMOG C V B A

44
56
57
60
62
63
64
65
66

2

KERKFABRIEK
SINT-CATHARINA
KUURNE

2

3

PSILON

1
2

Bedrag van de waarborg

BLZ.

1

Datum besluit

Vervaljaar

577.415,29
29.100,00
203.700,00
92.247,00
67.512,00
276.602,89
203.812,66
53.573,61
288.831,65
1.792.795,10

30/08/1999
03/09/2007
03/09/2007
22/12/2008
22/12/2008
06/07/2009
04/04/2011
04/04/2011
04/04/2011

2021
2027
2027
2029
2029
2029
2031
2021
2031

37.775,44

26/09/2006

2026

03/05/2010
03/05/2010

2030
2031

37.775,44
29.700,00
29.700,00
59.400,00
1.889.970,54

TOTAAL

96/143
FORS-9051g-2-20120610

EUR

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN KUURNE
KORTRIJKSESTRAAT
8520 KUURNE

2

090-4320000-58

FORS-9051b-2-20120610
97/143

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2020
CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

98/143

Customer Loan Services
Public & Social Banking

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

OPENBAAR CENTRUM VOOR

Kredietverrichtingen

Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN KUURNE

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2020

Aard van de
leningen

Som bedrag
van de
leningen

Leningen ten laste
van de ontlener
710

Som omgezette
bedragen

090-4320000-58

Som resterende
schuld

Som voorziene terug te
betalen tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

Som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

EUR
BLZ.

Verschil : som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van
de voorziene tranches

1

Som tranches terug te
betalen gedurende het
volgend dienstjaar

1.668.920,22

1.668.920,22

347.085,76

113.810,05

113.810,05

0,00

119.786,42

1.668.920,22

1.668.920,22

347.085,76

113.810,05

113.810,05

0,00

119.786,42

Leningen ten laste
van
de hogere overheden

Sanerings- en
consolidatieleningen

Leningen ten laste
van derden

Leasingschulden
(onroerende leasing)

TOTAAL

FORS-9051c-2-20120610
99/143

Customer Loan Services
Public & Social Banking

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

OPENBAAR CENTRUM VOOR

Kredietverrichtingen

Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN KUURNE

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2020

Aard van
de lening

710
710
710
710
710
710
710
710
710
710

Lening
Nr

12
13
14
15
16
26
27
30
31
32

Bedrag van de
leningen

Bedrag van de
omzettingen

090-4320000-58

DETAIL

Resterende
schuld

Som voorziene terug
te betalen tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

Som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het
afgelopen dienstjaar

EUR

BLZ.
Verschil : som werkelijk
terugbetaalde tranches
gedurende het afgelopen
dienstjaar en de som van de
voorziene tranches

1

Som tranches terug te
betalen gedurende het
volgend dienstjaar

8.868,19
13.302,26
37.184,03
446.208,34
669.312,52
35.600,00
53.400,00
250.000,00
108.750,00
46.294,88

8.868,19
13.302,26
37.184,03
446.208,34
669.312,52
35.600,00
53.400,00
250.000,00
108.750,00
46.294,88

648,89
973,31
4.485,11
35.437,73
53.156,53
8.150,16
12.225,30
141.245,50
63.662,22
27.101,01

621,52
932,27
2.783,45
33.584,63
50.376,96
2.278,26
3.417,39
12.344,59
5.240,22
2.230,76

621,52
932,27
2.783,45
33.584,63
50.376,96
2.278,26
3.417,39
12.344,59
5.240,22
2.230,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

648,89
973,31
2.947,17
35.437,73
53.156,53
2.382,62
3.573,92
12.933,04
5.424,15
2.309,06

710

1.668.920,22

1.668.920,22

347.085,76

113.810,05

113.810,05

0,00

119.786,42

TOTAAL

1.668.920,22

1.668.920,22

347.085,76

113.810,05

113.810,05

0,00

119.786,42

100/143
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101/143

102/143

103/143

104/143

105/143

106/143

107/143

Ontlener

GEMEENTE KUURNE

Public Sector

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31-12-20 : Controletabel van de schuld

Aard van de lening

Som bedrag van de leningen

Som omgezette bedragen

Resterende schuld

Verschil : som werkelijk
Som van de tranches
Som voorziene terug te
Som werkelijk terug
terugbetaalde tranches
betalen tranches
betaalde tranches
terug te betalen
gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen gedurende het volgende
dienstjaar en de som van de
dienstjaar
dienstjaar
dienstjaar
voorziene tranches
(2020)

Leningen ten laste van het
bestuur

(2021)

(2020)

4.200.524,00

4.200.524,00

1.491.702,29

251.757,64

251.757,64

0,00

252.362,25

Leningen ten laste van de
overheid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

714
Leningen ten laste van
derden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200.524,00

4.200.524,00

1.491.702,29

251.757,64

251.757,64

0,00

252.362,25

710

721
TOTAAL

Alle bedragen in EUR

Pagina 1 \ 1
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Ontlener

GEMEENTE KUURNE

Public Sector

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31-12-20 : Detail

Aard van
de lening

Leningnummer

Dossiernummer ING

Bedrag van de
leningen

Bedrag van de omzettingen

Verschil : som werkelijk
Som voorziene terug te
Som werkelijk terug
Som van de tranches
terugbetaalde tranches
betalen
tranches
betaalde
tranches
terug te betalen
Resterende schuld
gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen gedurende het volgende
dienstjaar en de som van de
dienstjaar
dienstjaar
dienstjaar
voorziene tranches
(2020)

(2021)

(2020)

710

300001

80-113431-64

2.000.000,00

2.000.000,00

758.336,32

115.443,48

115.443,48

0,00

115.768,11

710
710

300004
300005

80-114035-86
80-114036-87

596.500,00
1.604.024,00

596.500,00
1.604.024,00

91.119,05
642.246,92

45.481,72
90.832,44

45.481,72
90.832,44

0,00
0,00

45.533,58
91.060,56

4.200.524,00
4.200.524,00

4.200.524,00
4.200.524,00

1.491.702,29
1.491.702,29

251.757,64

251.757,64
251.757,64

0,00
0,00

252.362,25
252.362,25

710
TOTAAL

Alle bedragen in EUR

251.757,64
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Opdrachthoudende vereniging

Gaselwest

Stad / Gemeente:

Kuurne

31/12/2018
Gereguleerde netactiviteit

Aantal Aaandelen

Winstbewijs
C

Aandeel in Eigen
Vermogen Gaselwest

Waarvan aandeel in
rubriek A-kapitaal
Gaselwest (*)

ELED
GASD

469.257
295.220
174.037

2
1
1

12.989.061,08
8.169.463,09
4.819.597,99

5.707.615,72
3.435.974,54
2.271.641,18

Niet gereguleerd

179.687

2

1.919.138,06

1.370.925,00

Andere activiteiten zonder kapitaal
Aw Warmte (**)
WARM
Apg (Publigas)
PUBG

0
0
94.666

0
0
1

330.427,87
5.807,89
556.234,17

0,00
0,00
410.875,00

Ae (Elektriciteitsdistributie)
Ag (Gasdistributie)

Apt (Publi-T)

PUBT

85.020

1

1.026.643,13

960.025,00

Ate (Telenet "Gouden aandelen")

TLNT

1

0

25,00

25,00

Totaal Net + Niet-gereg. 31/12/2018

648.944

4

14.908.199,14

7.078.540,72

Variatie 2019

Aantal Aaandelen

Winstbewijs
C

Aandeel in Eigen
Vermogen Gaselwest

Waarvan aandeel in
rubriek A-kapitaal
Gaselwest (*)

0

0

104.097,21

0,00

ELED

0

0

44.126,84

0,00

Ag (Gasdistributie)
GASD
Niet gereguleerd

0
21.524

0
1

59.970,37
569.710,79

0,00
538.100,00

Andere activiteiten zonder kapitaal

0

0

-294,34

0,00

Aw (Warmte) (**)
WARM
Aov (Openbare Verlichting) (**)
OPVL
Apg (Publigas)
PUBG
Apt (Publi-T)
PUBT
Ate (Telenet "Gouden aandelen")
TLNT
Totaal Net + Niet-gereg. Variatie 2019

0
21.524
0
0
0
21.524

0
1
0
0
0
1

0,00
533.578,46
24.891,20
11.535,47
0,00
673.808,00

0,00
538.100,00
0,00
0,00
0,00
538.100,00

Gereguleerde netactiviteit
Ae (Elektriciteitsdistributie)

31/12/2019
Gereguleerde netactiviteit

Aantal Aaandelen

Winstbewijs
C

Aandeel in Eigen
Vermogen Gaselwest

Waarvan aandeel in
rubriek A-kapitaal
Gaselwest (*)

469.257

2

13.093.158,29

5.707.615,72

Ae (Elektriciteitsdistributie)

ELED

295.220

1

8.213.589,93

3.435.974,54

Ag (Gasdistributie)

GASD

174.037

1

4.879.568,36

2.271.641,18

Niet gereguleerd
Andere activiteiten zonder kapitaal
Aw (Warmte) (**)
WARM
Aov (Openbare Verlichting) (**)
OPVL
Apg (Publigas)
PUBG
Apt (Publi-T)
PUBT
Ate (Telenet "Gouden aandelen")
TLNT

201.211
0
0
21.524
94.666
85.020
1

3
0
0
1
1
1
0

2.488.848,85
330.133,53
5.807,89
533.578,46
581.125,37
1.038.178,60
25,00

1.909.025,00
0,00
0,00
538.100,00
410.875,00
960.025,00
25,00

Totaal Net + Niet-gereg. 31/12/2019

670.468

5

15.582.007,14

7.616.640,72

(*) wijkt mogelijk af met cijfer opgenomen in de gemeentelijke boekhouding
(**) indien uw gemeente niet toegetreden is tot deze activiteit bijkomend op te nemen bij "Andere activiteiten zonder kapitaal"
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INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER
BEREKENING KAPITAALSONDERSCHRIJVING EN AANDELENSTRUCTUUR
TOESTAND PER 31 DECEMBER 2012

Anzegem
Avelgem
Deerlijk
Harelbeke
Heuvelland
Kortrijk
Kuurne
Langemark-Poelkapelle
Lendelede
Ledegem (*)
Menen
Moorslede
Pittem
Poperinge
Roeselare
Spiere-Helkijn
Vleteren
Waregem
Wervik
Wevelgem
Wielsbeke
Zwevegem

aantal
inwoners bij
toetreding
13.875
9.261
11.269
26.006
8.292
73.984
12.584
7.708
5.410
9.371
32.141
10.620
6.541
19.461
55.273
1.999
3.598
35.977
17.466
31.084
8.898
23.536

5€/inw
69.375,00
46.305,00
56.345,00
130.030,00
41.460,00
369.920,00
62.920,00
38.540,00
27.050,00
46.855,00
160.705,00
53.100,00
32.705,00
97.305,00
276.365,00
9.995,00
17.990,00
179.885,00
87.330,00
155.420,00
44.490,00
117.680,00

kapitaals-onderschrijving
(afgerond naar
hoger
honderdtal)
69.400
46.400
56.400
130.100
41.500
370.000
63.000
38.600
27.100
46.900
160.800
53.100
32.800
97.400
276.400
10.000
18.000
179.900
87.400
155.500
44.500
117.700

424.354

2.121.770,00

2.122.900

aantal
aandelen
694
464
564
1.301
415
3.700
630
386
271
469
1.608
531
328
974
2.764
100
180
1.799
874
1.555
445
1.177

eerste schijf
2004
(1,75€/inw)
24.281,25
16.206,75
19.720,75
45.510,50
14.511,00
129.472,00
22.022,00
13.489,00
9.467,50
0,00
56.246,75
18.585,00
11.446,75
34.056,75
96.727,75
3.498,25
6.296,50
62.959,75
30.565,50
54.397,00
15.571,50
41.188,00

tweede schijf
2009
(2,25€/inw)
31.218,75
20.837,25
25.355,25
58.513,50
18.657,00
166.464,00
28.314,00
17.343,00
12.172,50
37.484,00
72.317,25
23.895,00
14.717,25
43.787,25
124.364,25
4.497,75
8.095,50
80.948,25
39.298,50
69.939,00
20.020,50
52.956,00

saldo
opvraging
2012
13.900,00
9.356,00
11.324,00
26.076,00
8.332,00
74.064,00
12.664,00
7.768,00
5.460,00
9.416,00
32.236,00
10.620,00
6.636,00
19.556,00
55.308,00
2.004,00
3.608,00
35.992,00
17.536,00
31.164,00
8.908,00
23.556,00

procentueel
aandeel
3,27%
2,19%
2,66%
6,13%
1,95%
17,43%
2,97%
1,82%
1,28%
2,21%
7,57%
2,50%
1,55%
4,59%
13,02%
0,47%
0,85%
8,47%
4,12%
7,32%
2,10%
5,54%

21.229

742.619,50

954.796,50

425.484,00

100,00%

(*) de gemeente Ledegem is toegetreden bij de buitengewone alg vg van 8 dec 2009
voor deze gemeente wordt het inwonersaantal 2008 als referentie genomen
bij toetreding worden eerste en tweede schijf gezamenlijk opgevraagd
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Thesaurie
Sara Bruyneel
Jurgen Vanoverberghe; Thesaurie
RE: confirmatiebrieven deelneming gemeente en OCMW Kuurne op 31/12/2020
donderdag 7 januari 2021 11:11:20
Kuurne 8520.pdf

Beste Sara
Hierbij de gevraagde gegevens.
Kuurne 2020
Aantal aandelen

aankoop
65

Waarde per aandeel in BEF

1.000

Totaal in BEF

65.000

Waarde per aandeel in euro

24,79

Totaal euro

1.611,31

Volstort euro

1611,31

Nog te volstorten kapitaal
euro

0,00

In 1988 werd de laatste volstorting uitgevoerd (zie bijlage).

Met vriendelijke groeten
Pascal De Weirdt
Medewerker Thesaurie
_____
De Lijn
Financiën en ICT
Brusselsesteenweg 361 – 9050 Gentbrugge
Postadres : Motstraat 20 – 2800 Mechelen
Tel. : +329 211 94 34 (intern 2434)
Pascal.deweirdt@delijn.be – www.delijn.be

Van: Sara Bruyneel <Sara.Bruyneel@kuurne.be>
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Eline Deblauwe
Sara Bruyneel
Jurgen Vanoverberghe; Renaat Vandevelde
RE: confirmatiebrieven deelneming gemeente en OCMW Kuurne op 31/12/2020
donderdag 21 januari 2021 9:27:29
image002.png

Beste,
Hierbij kunnen wij bevestigen dat er geen wijzigingen zijn in het aantal aandelen en de waarde
van de aandelen ten opzichte van 31/12/2019.
1. Voor de gemeente:
AANTAL
AANDELEN

GEMIDDELDE
WAARDE

INGESCHREVEN

NOG TE
STORTEN

BOEKWAARDE/VOLSTORT

340

25,00 €

8.500,00 €

6.375,00
€

2.125,00 €

2. Voor het sociaal Huis:
AANTAL
AANDELEN

GEMIDDELDE
WAARDE

INGESCHREVEN

NOG TE
STORTEN

BOEKWAARDE/VOLSTORT

100

25,00 €

2.500,00 €

1.875,00
€

625,00 €

Mvg,
Eline Deblauwe
_______________________________
cvba Eigen Gift - Eigen Hulp
Tel: 056/73 81 11 (enkel in de voormiddag van 9u-11u30)

Nieuw adres: Koningin Elisabethstraat 19 - 8520 Kuurne.
Vanaf 03/11/2020 is in het kader van de coronamaatregelen het kantoor van Eigen Gift Eigen Hulp gesloten. EGEH
opteert voor telewerk voor haar medewerkers in het verlengde van de recente maatregelen betreffende COVID-19. We
verliezen daarbij onze essentiële dienstverlening niet uit het oog.Je kan de dienstverlening contacteren:
> telefonisch (056/73.81.11)
> per mail (info@egeh.be)
Meer info? www.eigengifteigenhulp.be
Voor dringende technische meldingen kan u terecht bij de techniekers op het nummer 0475/ 32 01 02.
Dit elektronisch bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien u niet de geadresseerde bent, dan is het
openen, kopiëren en distribueren verboden. Elke e-mail van Eigen Gift Eigen Hulp is uitsluitend informatief en brengt geen verbintenis
tot stand. Dit kan enkel via de klassieke briefwisseling ondertekend door de directie. Privacy en voorwaarden:
https://www.eigengifteigenhulp.be/nl/privacy    

Van: Sara Bruyneel <Sara.Bruyneel@kuurne.be>
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 9:53
Aan: Sara Bruyneel <Sara.Bruyneel@kuurne.be>
CC: Jurgen Vanoverberghe <Jurgen.Vanoverberghe@kuurne.be>
Onderwerp: confirmatiebrieven deelneming gemeente en OCMW Kuurne op 31/12/2020
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Nancy Sarrazyn
Sara Bruyneel
RE: confirmatiebrieven deelneming gemeente en OCMW Kuurne op 31/12/2020
donderdag 7 januari 2021 13:07:54

Geachte mevrouw,
Ik kan bij deze bevestigen dat er geen wijzigingen zijn omtrent de deelneming van de gemeente
Kuurne, alsook het OCMW Kuurne in onze maatschappij per 31/12/2020 tgo. 31/12/2019.
Met vriendelijke groeten,
Nancy Sarrazyn
N.V. Elk zijn Huis
Broelkaai 1G
8500 Kortrijk
Tel. 056/21 41 75
Ondernemingsnummer 0405336670
www.elkzijnhuiskortrijk.be
Vennootschap erkend door de Vlaamse regering
als sociale kredietgever in hypothecair krediet
Vergund door FSMA onder nummer 016164
Bijkantoren:
Damstraat 4
9220 Hamme
052/47 90 40
Orlaylaan 3A
9140 Temse

Opgelet: gezien de Coronamaatregelen werken wij momenteel niet meer met vrije zitdagen,
doch uitsluitend op afspraak!
Van: Sara Bruyneel <Sara.Bruyneel@kuurne.be>
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 9:53
Aan: Sara Bruyneel <Sara.Bruyneel@kuurne.be>
CC: Jurgen Vanoverberghe <Jurgen.Vanoverberghe@kuurne.be>
Onderwerp: confirmatiebrieven deelneming gemeente en OCMW Kuurne op 31/12/2020
Beste,
Voor het afsluiten van de jaarrekening 2020 hebben we een confirmatiebrief nodig van de
deelneming van de gemeente of het OCMW Kuurne op 31/12/2020.
Kunt u ons zo spoedig mogelijk de confirmatiebrief doormailen of via email bevestigen dat er
geen wijzigingen zijn qua aantal aandelen en waarde van de aandelen tegenover de toestand op
31/12/2019.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Sara Bruyneel
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AANDELENBEZIT IN TMVS DV PER 31/12/2020

Kuurne

aandelen
waarde per aandeel
nominale waarde van het kapitaal
waarvan niet-opgevraagd
opgevraagd
uitgiftepremie

2
2.000,00
1.500,00
500,00
0,00

€ 1.000,00
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AANDELENBEZIT IN TMVW OV PER 31/12/2020

Kuurne

T-aandelen
waarde per aandeel
nominale waarde van het kapitaal
waarvan niet-opgevraagd
opgevraagd
uitgiftepremie

€ 2,50

0
0,00
0,00
0,00
0,00

D-aandelen
waarde per aandeel
nominale waarde van het kapitaal (volledig volstort)

€ 25,00

0
0,00

Z-aandelen
waarde per aandeel
nominale waarde van het kapitaal (volledig volstort)
uitgiftepremie

€ 75,00

0
0,00
0,00

Z²-aandelen
zonder nominale waarde
nominale waarde van het kapitaal (volledig volstort)

0
0,00

SK-aandelen
waarde per aandeel
nominale waarde van het kapitaal
waarvan niet-opgevraagd
opgevraagd
uitgiftepremie

€ 50,00

50
2.500,00
1.875,00
625,00
1.050,00

S-aandelen
waarde per aandeel
nominale waarde van het kapitaal (volledig volstort)
uitgiftepremie

€ 50,00

21.600
1.080.000,00
175.243,48

V-aandelen
waarde per aandeel
nominale waarde van het kapitaal (volledig volstort)

€ 25,00

0
0,00

F-aandelen
waarde per aandeel
nominale waarde van het kapitaal
waarvan niet-opgevraagd
opgevraagd
uitgiftepremie

€ 25,00

0
0,00
0,00
0,00
0,00
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Els Vandeginste
Sara Bruyneel
Jurgen Vanoverberghe
RE: confirmatiebrieven deelneming gemeente en OCMW Kuurne op 31/12/2020
donderdag 7 januari 2021 8:33:52
PV BAV 09.09.2019.pdf

Beste,
Graag hierbij een overzicht van de deelname van onze vennoten op 31/12/2020.
In bijlage vindt u het PV van de BAV van 9 september 2019 met de verlenging van de intercommunale en
waarin de laatste aanpassing van de deelname van de gemeenten-vennoten plaats vond.

Met vriendelijke groeten,
Els Vandeginste
Deskundige Boekhouding
els.vandeginste@imog.be I www.imog.be
Kortrijksesteenweg 264 I 8530 Harelbeke
T 056 71 61 17 I F 056 73 25 93
P Denk even aan het milieu voor je deze mail print!

Van: Sara Bruyneel <Sara.Bruyneel@kuurne.be>
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 9:53
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Frontdesk : 02/508.85.85
E-mail : vraag@mi-is.be
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Aan de Voorzitster,
Aan de Voorzitter van het O.C.M.W. van
KUURNE
kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
Dienst

Ons kenmerk

Datum

Recht op maatschappelijke integratie

34023

13/01/2021

Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,
Betreft: afrekening toelagen betreffende het recht op maatschappelijke integratie - FEDERALE
BEVOEGDHEID
Bijgevoegd zend ik u de afrekening inzake de toelagen betreffende
het recht op maatschappelijke integratie voor het jaar 2020 zoals die
voor uw centrum werd vastgesteld.
In bijlage vindt u tevens een uitsplitsing volgens budgetair artikel en maand
van uw schuldvordering.
_____________________________________________________________________________
Bedrag van het vorig jaarlijks saldo
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Bedrag van de voorschotten
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Terugbetalingen door het o.c.m.w.
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal betaalstaten van januari 2020 tot december 2020 :
391591,08 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal van de betaalde maandstaten
:
391591,08 EUR
_____________________________________________________________________________
Te ontvangen (+) of terug te storten (-) aan de Staat
:
0,00 EUR
jaarlijks saldo
_____________________________________________________________________________
Het aan het OCMW teveel uitgekeerde bedrag zal worden verrekend als
voorschot op het volgende jaar en afgehouden worden van de maandsta(a)t(en)
van het volgende jaar en moet niet teruggestort worden op de rekening van
onze administratie.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke
Integratie
Namens de Voorzitter
______________________________________________________________________________
Koning Albert-II-laan 30
B - 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 508 85 85
www.mi-is.be
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OVERZICHT VAN DE TOELAGEN PER MAAND - FEDERALE BEVOEGDHEID
----------------------------------Datum opmaak
Staat

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
*

Aanvaard

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

36218,97
30500,01
22357,72
38635,48
33996,80
37039,91
31453,77
29401,45
31075,56
31103,35
33414,69
36393,37

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
In betaling
In betaling

FEDCOM 03/02/2020
FEDCOM 01/03/2020
FEDCOM 06/04/2020
FEDCOM 03/05/2020
FEDCOM 07/06/2020
FEDCOM 05/07/2020
FEDCOM 02/08/2020
FEDCOM 06/09/2020
FEDCOM 04/10/2020
FEDCOM 01/11/2020
06/12/2020
03/01/2021

: indien positief = verrekening met een voorschot
indien negatief = beschouwd als voorschot
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Datum
aanvraag
inbetalingstelling
03/02/2020
01/03/2020
06/04/2020
03/05/2020
07/06/2020
05/07/2020
02/08/2020
06/09/2020
04/10/2020
01/11/2020
06/12/2020
03/01/2021

Frontdesk : 02/508.85.85
E-mail : vraag@mi-is.be
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Aan de Voorzitster,
Aan de Voorzitter van het O.C.M.W. van
KUURNE
kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
Dienst

Ons kenmerk

Datum

Recht op maatschappelijke integratie

34023

13/01/2021

Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,
Betreft: afrekening toelagen betreffende het recht op maatschappelijke integratie GEREGIONALISEERDE BEVOEGDHEID
Bijgevoegd zend ik u de afrekening inzake de toelagen betreffende
het recht op maatschappelijke integratie voor het jaar 2020 zoals die
voor uw centrum werd vastgesteld.
_____________________________________________________________________________
Bedrag van het vorig jaarlijks saldo
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Bedrag van de voorschotten
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Terugbetalingen door het o.c.m.w.
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal betaalstaten van januari 2020 tot december 2020 :
50536,13 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal van de betaalde maandstaten
:
50536,13 EUR
_____________________________________________________________________________
Te ontvangen (+) of terug te storten (-) aan de regio
:
0,00 EUR
jaarlijks saldo
_____________________________________________________________________________
Het aan het OCMW teveel uitgekeerde bedrag zal worden verrekend als
voorschot op het volgende jaar en afgehouden worden van de maandsta(a)t(en)
van het volgende jaar en moet niet teruggestort worden op de rekening van
onze administratie.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke
Integratie
Namens de Voorzitter
______________________________________________________________________________
Koning Albert-II-laan 30
B - 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 508 85 85
www.mi-is.be
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OVERZICHT VAN DE TOELAGEN PER MAAND - GEREGIONALISEERDE BEVOEGDHEID
----------------------------------Datum opmaak
Staat

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
*

Aanvaard

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4311,53
4247,64
3427,89
1641,49
2006,57
3153,38
5183,64
5697,04
6133,97
3887,73
5703,41
5141,84

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
In betaling
In betaling

FEDCOM 03/02/2020
FEDCOM 01/03/2020
FEDCOM 06/04/2020
FEDCOM 03/05/2020
FEDCOM 07/06/2020
FEDCOM 05/07/2020
FEDCOM 02/08/2020
FEDCOM 06/09/2020
FEDCOM 04/10/2020
FEDCOM 01/11/2020
06/12/2020
03/01/2021

: indien positief = verrekening met een voorschot
indien negatief = beschouwd als voorschot
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Datum
aanvraag
inbetalingstelling
03/02/2020
01/03/2020
06/04/2020
03/05/2020
07/06/2020
05/07/2020
02/08/2020
06/09/2020
04/10/2020
01/11/2020
06/12/2020
03/01/2021

Frontdesk : 02/508.85.85
E-mail : vraag@mi-is.be
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Aan de Voorzitster,
Aan de Voorzitter van het O.C.M.W. van
KUURNE
kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
Dienst

Ons kenmerk

Datum

Organieke wet

34023

13/01/2021

Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,
Betreft: afrekening toelagen betreffende de organieke wet
Bijgevoegd zend ik u de afrekening inzake de toelagen betreffende
de organieke wet voor het jaar 2020 zoals die
voor uw centrum werd vastgesteld.
In bijlage vindt u tevens een uitsplitsing volgens budgetair artikel en maand
van uw schuldvordering.
_____________________________________________________________________________
Bedrag van het vorig jaarlijks saldo
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Bedrag van de voorschotten
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Terugbetalingen door het o.c.m.w.
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal betaalstaten van januari 2020 tot december 2020 :
5158,24 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal van de betaalde maandstaten
:
5158,24 EUR
_____________________________________________________________________________
Te ontvangen (+) of terug te storten (-) aan de Staat
:
0,00 EUR
jaarlijks saldo
_____________________________________________________________________________
Het aan het OCMW teveel uitgekeerde bedrag zal worden verrekend als
voorschot op het volgende jaar en afgehouden worden van de maandsta(a)t(en)
van het volgende jaar en moet niet teruggestort worden op de rekening van
onze administratie.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke
Integratie
Namens de Voorzitter
______________________________________________________________________________
Koning Albert-II-laan 30
B - 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 508 85 85
www.mi-is.be
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OVERZICHT VAN DE TOELAGEN PER MAAND
----------------------------------Datum opmaak
Staat

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
*

Aanvaard

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0,00
0,00
1270,51
1295,91
1295,91
1295,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Aanvaard *
Aanvaard *
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Aanvaard *
Aanvaard *
Aanvaard *
Aanvaard *
Aanvaard *
Aanvaard *

03/02/2020
01/03/2020
FEDCOM 06/04/2020
FEDCOM 03/05/2020
FEDCOM 07/06/2020
FEDCOM 05/07/2020
02/08/2020
06/09/2020
04/10/2020
01/11/2020
06/12/2020
03/01/2021

: indien positief = verrekening met een voorschot
indien negatief = beschouwd als voorschot

135/143

Datum
aanvraag
inbetalingstelling

06/04/2020
03/05/2020
07/06/2020
05/07/2020

Frontdesk : 02/508.85.85
E-mail : vraag@mi-is.be
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Aan de Voorzitster,
Aan de Voorzitter van het O.C.M.W. van
KUURNE
kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
Dienst

Ons kenmerk

Datum

Wet van 2 april 1965

34023

13/01/2021

Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,
Betreft: afrekening toelagen betreffende de wet van 2 april 1965 - FEDERALE BEVOEGDHEID
Bijgevoegd zend ik u de afrekening inzake de toelagen betreffende
de wet van 2 april 1965 voor het jaar 2020 zoals die
voor uw centrum werd vastgesteld.
In bijlage vindt u tevens een uitsplitsing volgens budgetair artikel en maand
van uw schuldvordering.
_____________________________________________________________________________
Bedrag van het vorig jaarlijks saldo
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Bedrag van de voorschotten
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Terugbetalingen door het o.c.m.w.
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal betaalstaten van januari 2020 tot december 2020 :
83939,92 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal van de betaalde maandstaten
:
83939,92 EUR
_____________________________________________________________________________
Te ontvangen (+) of terug te storten (-) aan de Staat
:
0,00 EUR
jaarlijks saldo
_____________________________________________________________________________
Het aan het OCMW teveel uitgekeerde bedrag zal worden verrekend als
voorschot op het volgende jaar en afgehouden worden van de maandsta(a)t(en)
van het volgende jaar en moet niet teruggestort worden op de rekening van
onze administratie.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke
Integratie
Namens de Voorzitter
______________________________________________________________________________
Koning Albert-II-laan 30
B - 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 508 85 85
www.mi-is.be
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OVERZICHT VAN DE TOELAGEN PER MAAND - FEDERALE BEVOEGDHEID
----------------------------------Datum opmaak
Staat

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
*

Aanvaard

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8760,46
6954,43
7756,50
5369,81
4602,53
10647,06
8385,21
6327,11
6620,66
5470,26
7682,36
5363,53

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
Verzonden naar
In betaling

FEDCOM 03/02/2020
FEDCOM 01/03/2020
FEDCOM 06/04/2020
FEDCOM 03/05/2020
FEDCOM 07/06/2020
FEDCOM 05/07/2020
FEDCOM 02/08/2020
FEDCOM 06/09/2020
FEDCOM 04/10/2020
FEDCOM 01/11/2020
FEDCOM 06/12/2020
03/01/2021

: indien positief = verrekening met een voorschot
indien negatief = beschouwd als voorschot
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Datum
aanvraag
inbetalingstelling
03/02/2020
01/03/2020
06/04/2020
03/05/2020
07/06/2020
05/07/2020
02/08/2020
06/09/2020
04/10/2020
01/11/2020
06/12/2020
03/01/2021

Frontdesk : 02/508.85.85
E-mail : vraag@mi-is.be
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Aan de Voorzitster,
Aan de Voorzitter van het O.C.M.W. van
KUURNE
kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
Dienst

Ons kenmerk

Datum

Wet van 2 april 1965

34023

13/01/2021

Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,
Betreft: afrekening toelagen betreffende de wet van 2 april 1965 - GEREGIONALISEERDE BEVOEGDHEID
Bijgevoegd zend ik u de afrekening inzake de toelagen betreffende
de wet van 2 april 1965 voor het jaar 2020 zoals die
voor uw centrum werd vastgesteld.
_____________________________________________________________________________
Bedrag van het vorig jaarlijks saldo
:
-368,23 EUR
_____________________________________________________________________________
Bedrag van de voorschotten
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Terugbetalingen door het o.c.m.w.
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal betaalstaten van januari 2020 tot december 2020 :
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Totaal van de betaalde maandstaten
:
0,00 EUR
_____________________________________________________________________________
Te ontvangen (+) of terug te storten (-) aan de regio
:
-368,23 EUR
jaarlijks saldo
_____________________________________________________________________________
Het aan het OCMW teveel uitgekeerde bedrag zal worden verrekend als
voorschot op het volgende jaar en afgehouden worden van de maandsta(a)t(en)
van het volgende jaar en moet niet teruggestort worden op de rekening van
onze administratie.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke
Integratie
Namens de Voorzitter
______________________________________________________________________________
Koning Albert-II-laan 30
B - 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 508 85 85
www.mi-is.be
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OVERZICHT VAN DE TOELAGEN PER MAAND - GEREGIONALISEERDE BEVOEGDHEID
----------------------------------Datum opmaak
Staat

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
*

Aanvaard

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard
Aanvaard

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

03/02/2020
01/03/2020
06/04/2020
03/05/2020
07/06/2020
05/07/2020
02/08/2020
06/09/2020
04/10/2020
01/11/2020
06/12/2020
03/01/2021

: indien positief = verrekening met een voorschot
indien negatief = beschouwd als voorschot
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Datum
aanvraag
inbetalingstelling

140/143

141/143

142/143

143/143

