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4.1. Toelichting bij de financiële nota

4.1.1. Toelichting bij de exploitatierekening

Zuienbke

4.1.1.1. Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de

gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven,
Periode:2019

m^
Gemeente Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethais

financieel directeur: Katrien Debaecke

BE

G

G
G
G

G

Rubrieknummer

l.

I.A.

l.B.

l.B.l.la.

I.B.2.

Rubriekomschrijving

Exploitatiebudget (B-A)

Uitgaven

Ontvangsten

Belastingen en boetes

Overige

Jaarrekening

908.433,25

3.941.411/38

4.849.844/63

2.646.864/68

2.202.979/95

Eindbudget

618.414,00

4.173.750/00

4.792.164/00

2.557.019/00

2.235.145/00

Initieel budget

580.804,00

4.159.866,00

4.740.670,00

2.479.147,00

2.261.523,00

Realisatie-

graad

147%

94%
101%
104%

99%

Met een reafisatiegraad van ruim 94% in uitgaven en 100% in ontvangsten kan van een

nauwkeurig geraamd budget worden gesproken. Individuele (grote) afwijkingen kunnen steeds

voorkomen omdat ramingen nu eenmaal een marge bevatten voor onvoorziene kosten. Wanneer

de gemeente hiervan gespaard blijft/ wordt een resultaat bekomen in exploitatie dat in 2019

voldoende is om de netto-investeringsuitgaven en een deel van de leningslasten van hetjaarte

dekken.

De grootste afwijking is/ zoals elk jaar, de niet gebruikte tussenkomst in de werkingskosten van

Acquario (52.000 euro). Deze alleen vertegenwoordigt al 22% van de niet-gebruikte budgetten.
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Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
Periode:2019

Gemeente Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

l. Uitgaven

A. Operationele uitgaven
l. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten
l. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

^a. Aanvullende belastingen

l. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

3. Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

l. Gemeente- of provinciefonds

2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage

3. Overige aigemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

Code

60/1
62

648
649

640/7

65
694

70

7300

7301

7302/9

731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748
742/7

75
794

Totaal

3.941.411,38

3.901.109,25

1.013.894,03

2.012.857,36

0/00

868.470,03

5.887/83

40.302,13

0/00
4.849.844,63

4.700.482,79

128.930,55

2.646.864,68

2.440.161,12

1.392.444,52

991.981,76

55.734,84

206.703,56

1.903,971/45

1.355.402,21

1.032.893,20

0,00

322.509,01

548.569,24

0,00

20.716,11

149.361,84
0,00

908.433,25

00: Algemene
financiering

42.908,49

2.606,36

214,74

0/00

0,00

0,00

2.391/62

40.302,13

0,00

4.007.176,67

4.002.266,89

0,00

2.646.864,68

2.440.161,12

1.392.444,52

991.981,76

55.734,84

206.703,56

1.355.402/21

1.355.402,21

1.032.893,20

0,00

322.509,01

0,00

0,00

0,00

4.909,78

0,00

3.964.268,18

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

01: Gemeentel
Zuienkerkel

3.898.502,891

3.898.502,89)
1.013.679,291

2.0U.857,36|

0,001

868.470,031

3.496,211

0,00|
0,00|

842.667/96|
698.215,901

128.930,551

0,00[
0,001

0,00!

0,001

0,001

0,001

548.569,24|

0,001

0,001

0,001

0,001

548.569,241

0,001

20.716/11 [

144.452/061
0.001

-3.055,834,93j



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
W-.-.-aa^' Periode: 2019

^^il~ia^->^5T?^ Gemeente Zuienkerke (NIS 31042}

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

l. Uitgaven

A. Operationele uitgaven
l. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3, Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5, Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten
l. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

3. Aanvullende belastingen

l. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting

3. Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3.Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

l. Gemeente- of provinciefonds

2. Gemeentelijke af provinciale bijdrage

3. Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Fmanciëie ontvangsten

C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar

111. Saldo

Code

60/1
62
648
649

640/7

65
694

70

7300

7301

7302/9

731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748
742/7

75
794

Jaarrek. 2019

3.941.411,38

3.901.109,25

1.013.894,03

2.012.857,36

0,00

868.470,03

5.887,83

40.302,13
0,00

4.849.844,63

4.700.482,79

128.930,55

2.646.864,68

2.440.161,12

1.392.444,52

991.981,76

55.734,84

206,703,56

1.903.971,45

1.355.402,21

1.032.893,20

0,00

322.509,01

548.569,24

0,00

20.716,11

149.361,84

0,00

908.433,2_5

Jaarrek. 2018

3.643.046,20

3.596.083,54

872.169,36

1.908.116,98

0,00

810.632,12

5.165,08

46.962,66

0,00

4.632.401,32

4.473.548,24

139.699,31

2.460,378,25

2.253.347.31

1.303.353.10

896.599.65

53.394.56

207.030.94

1.849.920,33

1.325.049,26

1.002.895,68

0,00

322.153,58

524.871,07

0,00

23.550,35

158.853,08

0,00

989.355,12

Jaarrek. 2017

3.588.347,97

3.534.107,69

847.463,69

1.790.968,23

0,00

889.044,48

6.631,29

54.240,28

0,00

4.702.375,56

4.460.587,18

119.784,25

2.468.374,26

2.256.002,80

1.199.439,72

998.815,99

57.747,09

212.371,46

1.833.736,54

1.317.299,26

994.633,16

0,00

322.666,10

516.437,28

0,00

38.692,13

241.788,38
0.00

1.114.027.59
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Zuienbke

4.1.1.4. Toelichting bij de exploitatierekening.
Periode:2019

Gemeente Zuienkerke (NiS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: FrankyGoethais

financieel directeur: Katrien Debaecke

2019 is het laatste jaar dat het bestuur werkt volgens de regels van /BBC 2014 en een

afzonderlijke rekening voorlegt. Zo is het de laatste maal dat een werkingstoelage aan het OCMW

werd opgenomen in het budget.

2019 is het eerste en enige jaar van de legislatuur met een negatief resultaat van het boekjaar:

Jaar

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Resultaat boekjaar

666.609

729.742

1.308.388

274.564
649.302

-79.709

Daar zijn verschillende verklaringen voor :

• De grote stijging in de werkingskosten in 2019 ten opzichte van de voorgaande jaren.

• Na een relatieve stabiliteit wegens lage inflatie is er terug een stijging in de loonkosten

waar te nemen.

• Dit terwijl de ontvangsten uit de werking gelijk blijven.

• En het bedrag van veel subsidies werd vastgeklikt en niet meer wordt aangepast aan de

wijzigingen in de inflatie (personeel, sectorale subsidies/...)

• Ook de ontvangsten uit dividenden daalden fors.

• De start van enkele grote investeringsprojecten.

Uitgaven (xl.OOO)

Goederen/diensten

Bezoldigingen

Werkingssubsidies

Financiële (intresten)

Detail (euro/inwoner)

Werkingssubsidies : ocmw

Werkingssubsidies: politiezone

WerkingssubsJdies : brandweer

2019

1.014

2.013

868

40

56,1

186,9

38,3

2018

872

1.908

810

47

53,5

172,1

37,2

2017

847

1.790

889

54

51,0

169,0

62,0

2016

765

1.776

884

65

50,3

167,0

71,3

2015

869

1.787

890

70

54,2

160,2

70,5

2014

803

1.669

673

84

46,0

147,6

4,4
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Ontvangsten (xl.OOO)

Werking

Fiscaal

Werkingssubsidies

Financiële (dividenden)

Detail (euro/inwoner)

Personenbelasting

Onroerende voorheffing

Gemeentefonds

2019

129

2.647

1.904

149

367

479

383

2018

139

2.460

1.849

159

328

477

367

2017

120

2.468

1.833

241

366

440

365

2016

115

2.373

1.782

146

333

433

333

2015

122

2.128

1.718

193

253

439

370

2014

127

2.229

1.623

550

277

443

358

De ontvangsten uit het gemeentefonds vormen nog steeds 19% van de totale ontvangsten. De

fiscale ontvangsten maken 48% uit van de totale opbrengsten van de gemeente.

Debiteurenbeheer

Rubrieknummer

l.B.

I.B.l.

I.B.2.

[.E.

II.A.

l LA. l.

II.A.2.

RubriekomschrijvEng

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen uit ruiltransacties

Vorderingen uit niet-ruiltransacties

Vorderingen op lange termijn die binnen het Jaar vervallen

Vorderingen op lange termijn

Vorderingen uit ruiltransacties

Vorderingen uit niet-ruiltransacties

Boekjaar

115.342/19

46.383,11

68.959,08

11.226,67

101.041,55

101.041,55

0/00

Vorig boekjaar

86.003/49

59.292/76

26.710,73

11.226/67

167.946,81

167.946,81

0/00

In de baians worden de vorderingen in verschillende categorieën onderverdeeld :

• Vorderingen op korte termijn (die binnen het jaar opeisbaar zijn) of op lange termijn : de

opeisbaarheidsdatum valt buiten het volgende boekjaar (2020).

• Vorderingen uit ruiltransacties (deze zijn hoofdzakelijk de vorderingen uit de gewone

werking van het bestuur) en deze uit niet-miitransacties (hoofdzakelijk vorderingen uit te

ontvangen subsidies en belastingontvangsten.

In het begin van het boekjaar had de gemeente nog 2 vorderingen op lange termijn op de balans

staan :

• Toegestane lening aan het OCMW: 55.678,26 euro

• Toegestane lening aan Farys voor het saldo van 112.268,55 euro

Het OCMW heeft deze lening in de loop van 2019 volledig terugbetaald. In ruil daarvoor kreeg ze

een investeringstoe!age voor hetzelfde bedrag voor de bouw van haar noodwoning.
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Farys lost de haar toegekende lening af volgens het volgende afbetalingsplan

Saldo op 01/01

2020
2021

2022
2023
2024

2025
2026

2027
2028
2029

101041/55

89814,88

78588/21

67361/54

56134,87

44908/2

33681/53

22454/86

11228,19

1/52

afbetaling

11226,67

11226,67

11226,67

11226,67

11226,67

11226/67

11226,67

11226,67

11226/671

11226/67 l

Op de timing van de inning van de vorderingen uit niet-ruiltransacties kan de gemeente weinig

invloed uitoefenen. De vervaidatum ervan wordt niet door haar vastgelegd.

De volgende vorderingen werden nog niet geïnd op 31/12 :

4130000 Vorderingen uit belastingen - gemeentebelastingen 13.185,86

4131000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten - motorrijtuigen 5.876,76

4131100 Vorderingen uit fiscale opbrengsten - personenbelasting 0,00

4131200 Vorderingen uit fiscale opbrengsten - opcentiemen onroerende voorheffing 3.077,50

4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies - sectorale subsidies/mina 14.529,81

4153010 Vorderingen wegens werkingssubsidies - gemeentefonds 29.997,52

4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.291,63

De volgende openstaande vorderingen uit ruiltransacties staan op de balans

4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

4005001 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen

4005004 Te ontvangen dividenden

4050000 Borgtochten betaald in contanten (OBU}

4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen (aankoopcomité)

4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren

42.730,84

239,45

859,95

405,00

723/93

1.423/94

De operationele vorderingen (AR 4000000) hebben de volgende oorsprong :

Jaar

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019

Aantal
l
2
5
8

34
224

Dubieuze debiteuren

Bedrag
131,16 euro

728,31 euro

406,50 euro

1.020,27 euro

21.938,60 euro

19.623/57 euro

-l.117,57 euro
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In de openstaande vorderingen uit 2018 zijn wel twee bouwwaarborgen van 10.000 euro

inbegrepen die nog niet werden betaald. Dit moet gebeuren vooraleer de werken starten, maar

veel opdrachtgevers vervangen dit door een schriftelijke borg, waardoor de vordering eventueel

komt te vervallen.

Beleidsveld

Geen

BV 0020-00
BV 0119-01/02
BV 0300-00
BV 0600-00
BV 0709-01
BV 0710-00
BV 0740-00
BV 0750-01/03
BV 0870-00
B V 0871-00
BV 0874-00
BV 0959-00
BV 0990-00

Omschrijving
Borgen/dubieuze

Fiscale aangelegenheden

Algemene diensten

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Ruimtelijke planning
Cultuur

Feesten en plechtigheden

Sport
Jeugd - speelpleinwerking

Ochtend- en avondtoezicht

Middagtoezicht
Leerlingenvervoer

Overige verrichtingen betreffende ouderen

Begraafplaatsen

Bedrag
-1.890/12 euro

316/00 euro

5.207,85 euro

369,00 euro

24.554,21 euro

3.718/44 euro

133/45 euro

964/25 euro

3.958/32 euro

3.435/21 euro

362,50 euro

115/23 euro

58,00 euro

l.428,50 euro

Speelpleinwerking

GEIV11DDELD AANTAL DEELNEMERS PER DAG

l juli zuienkerke • juli niet-zuienkerke (:J augustus zuienkerke •augustus n iet-z uien kerke

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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ACT-17 - speelpleinwerking Ploeters -jaar 2019

ontvangsten activiteiten

personeelskosten

vrijwilligers

aankoop laptop (investering)

werkingskosten
totaal

tussentotaa)

aankopen benodigdheden

uitstappen - shows - workshops

diverse kosten werking

uitgaven

begroting

29,870,00

13.000,00 |

17.250/001

60.120,001

totaal werkelijke ontvangsten op actie 17 - speelplein

totale werkelijke uitgaven op actie 17 - speelpiein

wedde jeugdconsulente t.i.v. speelplein

wedde vervanging jeugdconsuiente t.l.v. speelpiein

kostprijs Ploeters 2019

werkelijk

30.892/80

12.618,89

1.376,11

15.328/06

6.668/60

5.020/20

3.639,26

60.215,86

28.008,95

-60.215,86

-7.178,14

-16.897/67

-56.282/72

ontvangsten

begroting

27.000/001

27.000,001

werkelijk

28.008,95

28.008,95

Overzicht speeipleinwerking 2015-2019

bijdrage ouders

subsidie jeugdwerkbeleidsplan

totaal ontvangsten

personeelskosten

(jobstudenten,...)

vergoeding vrijwilligers

aankoop benodigdheden

uitstappen/ workshops/ shows

diverse werkingskosten

deel wedde Jeugdconsulente

totaal uitgaven

resultaat

2015

22.116/00

1.130,00

23.246/00

14.615/71

12.989,75

5.462/49

3.804/15

5.137,93

20.271/60

62.281/63

-39.035,63

2016

23.685,80

1.151,00

24.836/80

8.274,54

15.034/25

11.264/92

3.944,38

4.063,21

21.095/79

63.677,09

-38.840,29

2017

23.922,60

1.151,00

25.073,60

19.295,41

9.558,69

8.947/65

4.059/90

3.610,08

22.904/44

68.376,17

-43.302/57

2018

25.280,21

1.151/00

26.431/21

15.068/20

13.853/16

6.333,52

5.245,31

6.174/78

20.720,84

67.395,81

-40.964,60

2019

28.008,95

0,00

28.008,95

30.892/80

12.618/89

8.044,71

5.020/20

3.639/26

24.075/81

84.291/67

-56.282,72
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4.1.2. Toelichting bij de investeringsrekening.

Zuienkerke

4.1.2.1. Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de

gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.
Periode: 2019

Gemeente Zuienkerke (NiS 31042}

Kerkstraat 17" 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

BE Rubrieknummer Rubriekomschrijving Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Realisatiegraad

!I.A.

Investeringsbudget (B-A) -902.517,51 -1.403.669,71

Uitgaven 1.118.737,97 1.910.028,71

Ontvangsten 216.220,46 506.359,00

-605.400/00

658.500,00

53.100,00

64%
59%

43%

De uitvoering van de voornaamste projecten startte pas in het najaar. Toch wordt voor de

investeringen een relevante realisatiegraad bereikt.
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Investeringsverrichtingen

Periode: 2019

Gemeente Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Deel l: UITGAVEN

l. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

11. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

&i Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa

111. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

V. TOTAAL UITGAVEN

per beleidsdomein (TJ3)

Code

280
281

282
283

284/8

220/3-229
224/8
23/4
25
27

260/4
265/9
2906

21
664

Totaal

o/oo l
0,00|
0,00|

0,001
0,00|
o/oo l

1.008.345/671

1.008.345,671

772.439,311

203.143,061

32.763,3D|

0,001
0,001
0,00|
0,001
0,001
0,00|

54.714,04|
55.678,261

1.118.737,971

00: Algemene
financiering

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

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

01: Gemeente

Zuienkerke

o/oo l
0,00 i
0,00|

0,00|
0,00|
0,00|

1.008.345,671
1.008.345/671

772.439,311

203.143,061
32.763,301

0,00]
0,001
0,00|
0,001
o/oo l
0/00 [

54.714,041
55.678,261

1.118.737.971

Deel 2: ONTVANGSTEN

l. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C. Publiek-Priuate Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

Code

280
281

282
283

284/8

Totaal

25,00
0,00

25,00

0,00

0,00

0/00
0,00

00: Algemene
financiering

0,00
0,00
0,00

0/00
0/00
0,00

0.00

01: Gemeente

Zuienkerke

25,00

0/00
25,00

0,00
0,00

0/00
0,00

Investeringsvemchtingen per beleidsdomein (TJ3)

Gemeente Zuienkerke

2019

1/2



Deel 2: ONTVANGSTEN

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste

activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Code

220/3-229
224/8
23/4
25
27

260/4
265/9
176

21
150-180-

4951/2

Totaal

0/00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
216.195/46

216.220.46

00: Algemene
financiering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/00
0,00

0.00

0,00

0/00
123.427/00

123.427,00

01: Gemeente

Zuienkerke

0/00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0/00

0,001
92.768,46

92.793.46

Ln

[nvesteringsvemchtingen per beleidsdomein (TJ3)

Gemeente Zuienkerke

2019

2/2



Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)
W--^.^"" Periode: 2019

t^^s!»^^te^ Gemeente Zuienkerke (NIS 31042}

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Deel l: UITGAVEN
l. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E, Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste

activa
l. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

V. TOTAAL UITGAVEN

Code

280
281

282
283

284/8

220/3-229

224/8
23/4
25
27

260/4
265/9

2906
21
664

Jaarrek, 2019

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.008.345,67

1.008.345,67

772.439,31

203.143,06

32.763,30

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

54.714,04

55.678,26

1.118.737.97

Jaarrek. 2018

13.357,43
0,00

4.754,53

0,00

0,00

8.602,90

307.546,00
307.546,00

156.591,50

143.119,07

7.835,43

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00_

320.903.43

Jaarrek.2017

25.418,86
0,00

25.418,86

0,00
0,00

0,00

742.987,05

742.987,05

304.824,02

340.623,22

97,539,81

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00
24.200,00

0,00

792.605.91

Deel 2: ONTVANGSTEN
l. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

11. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste

activa
l, Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5, Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa
l. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële

vaste activa

111. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

Code

280
281

282
283

284/8

220/3-229
224/8
23/4
25
27

260/4
265/9
176

21
150-180-

4951/2

Jaarrek. 2019

25,00
0,00

25,00

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
216.195,46

216.220.46

Jaan-ek, 2018

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

125.927,00

125.927.00

Jaarrek.2017

3.056,25

0,00
3.050,00

0,00
0,00
6,25

3.510,00

3.510,00

0,00

0,00

3.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
125.927,00

132.493.25
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Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)
Periode:2019
Gemeente Zuienkerke (NIS 31042) algemeen directeur: Franky Goethals

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke financieel directeur: Katrien Debaecke

iE-10: onderhoud terreinen/Eebouwen - jaar 2014

1E-11: kantooruitrusting - Jaar 2014

1E-12: plannen en studies^Jaar 2014
IE-13: formulierT buitengewone dienst

IE-14: rollend materieel - jaar 2015

1E-25: onderhoud terreinen/gebouwen -jaar 2016

IE-33: onbebouwde gronden-jaar 2017

IE-3: rollend materieel -jaar2014

1E-40: Financieel vast actief

1E-43: openbare veriichting.Cpriol

JErg^: Plattelandsfonds
lEr45: OCMW
IE-5: wepen (prio) - jaar 2014_

1E-6: informaticamateriaal - jaar 2014

IE-7: machines en uitrusting-jaar 2014

IE-9: wegen fnietorio) -jaar 2014

Uitgaven

Verbintenis-

krediet

1.455.374,85

20.439,511

115,997,501

356.226,251

19.603,571

65.875,421

95.698,461

128.871,581

14.157,43

50.000,00 |

0,001

55.678,261

3.045.317,301

105.448,61

54.856,88 |

207.169,981

Vastleggingen

1.049.698,10

20.439,51

120.711,54

271.226,25

19.603,57

S6.973,54

95.698,46

108.871,58

13.357,43

0,00

0,00

55.678,26

2.787.753,22

98.902,96

49.840,46

41.669,98

Verbintenis-

krediet min

vastleggingen

405.676,75

0,00

-4.714,04

85.000,00

0,00

8.901,88

0,00

20.000,00

800,00

50.000,00

0,00

0,00

257.564,08

6.545,65

5.016,42

165.500,00

Aa n-

rekeningen

1.049.698,10

20.439,51

120.711,54

271.226,25

19.603,57

56.973,54

95.698,46

108.871,58

13.357,43

0,00

0,00

55.678,26

2.787.753,22

9S.902,96

49.840,46

41.669,98

Verbintenis-

krediet min

aan-

rekeningen

405.676,75

0,00

-4.714,04

85.000,00

0,00

8.901,88

0,00

20.000,00

800,00

50.000,00

0,00

0,00

257.564,08

6.545,65

5.016,42

165.500,00

Ontvangsten

Verbintenis-

krediet

369.557,001

0,001

36.250,001

1.033.430,82]

10.000,00 l

0,001

0,001

3.510,00

0,001

0,001

370.281,001

0,00)

2.565.264,62 |

0,001

0,001

42.876,601

Aan-

rekeningen

90.268,461

0,00 i

36.250,00

1.033.430,821

10.000,001

0,001

0,001

3.510,001

25,001

Verbintenis-

krediet min
aan-

rekeningen

279.288,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25,00

0,001 0,00

370.281,00 |

0,001

2.441.837,621

0,001

0,001

21.126,601

0,00

0,00

123.427,00

0,00

D,00

21.750,00



Zuienkerke

4.1.2.5. Toelichting bij de investeringsrekening.
Periode: 2019

Gemeente Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

PATRIMONIUM

Het gemeentebestuur bezit een uitgebreid en gevarieerd patrimonium om de dienstverlening aan haar

burgers op een adequate manier uit te voeren en te verzekeren. Dat patrimonium bestaat uit gebouwen/

terreinen, wegen, machines en gereedschappen/ enz. Dit moet allemaal worden onderhouden en in stand

worden gehouden om de dienstverlening op een hoog niveau te kunnen blijven behouden.

Op 01/01/2014 bedroeg de waarde van de materiële vaste activa 14.576.756/27 euro. Dit is de netto"

waarde na correctie voor afschrijvingen en waardevermeerderingen/-verminderingen. Op (middel)lange

termijn wordt verwacht dat deze waarde op peil blijft door middel van nieuwe investeringen.

De waarde van de materiële vaste activa op 31/12/2019 is 14.422.172,08 euro. Dit is een daling met
slechts 154.584,19 euro (0,01%), zodat het bestuur erin slaagt om haar patrimonium in stand te houden.

In de periode 2014-2019 werden de volgende bedragen geïnvesteerd in (im)materiële en financiële vaste
activa.

INVESTERINGEN

SUBSIDIES

2014

2.394.221/24

1.398.958,31

2015

728.311,52

1.053.413,17

2016

94.917,91

650.180,06

2017

792.605/91

125.927,00

2018

320.903,43

125.927,00

2019

1.118.737,97

216.195,46

PLANNEN EN STUDIES

INVESTERINGEN
masterplan Nieuwmunster(IE-12)

rup polderhoeve (IE-12)

rup zonevreemde constructies N9

Oostendse Steenweg( IE-13)

2014
€ 11.797/50

2015
€ 30.000/00

2016

€ 4.840,00

2017
€ 24.200/00

2019
€46.316,64

€ 8.397,40

2140000

2140007

2140009

Plannen en studies

Plannen en studies - Activa in

aanbouw

Plannen en studies - Geboekte

afschrijvingen

1/01/2014
140.964/93

43.560,001

o/oo l

0,00

0,00

112.771/94

31/12/2019
194.117/85|

8.397,40

0,00

0,00

0,00

26.040/74
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Op 01/01/2014 was de netto-waarde van de plannen en studies 71.752,99 euro. Tijdens de legislatuur

werden 3 studies gemaakt en/of gestart vooreen bedrag van € 125.551,54. Deze studies worden

afgeschreven over een periode van 5 Jaar en dan uit de inventaris gehaaid. De netto-waarde van deze

plannen op 31/12/2019 bedraagt 104.721,52 euro. Voor het masterplan werd een subsidie van 36.250

euro ontvangen.

TERREINEN VAN WEGEN EN GEBOUWEN

INVESTERINGEN
grond kerkwegel Draaiboomstraat

QE-24)
grond masterplan Nieuwmunster

(!E-33)
pastorie Nieuwmunster (IE-13)

onteigening grond -wegzate (IE-13)

fietspad Prins Leopoidstraat (!E-5)

2014

-70.768,27

2015

-7.500,00

2016

6.550,00

2017

929,02

729,96

31.551/50

2018

443,78

94.967,50

763,56

2019

2200000

2200200

2202000

terreinen - gemeenschapsgoederen

Onbebouwde terreinen ~ niet-bebouwde

bouwgronden - gemeenschapsgoederen

Wegzate - gemeenschapsgoederen

1/01/2014
770.578,32 |

o/oo l

2.981.583,16

0,00

0/00

0/00

31/12/2019
591.752,15;

95.698,46 |

3.062.958,02

0/00

0/00

0,00

De waarde van de terreinen wijzigt enke! bij aankoop of verkoop ervan. Meer/minderwaarden naar

aanleiding van (her)schattingen werden niet geboekt. In de periode 2014-2019 werd grond aangekocht

voor:

• Kerkwegel Draaiboomstraat: 7.922,80 euro

• Masterplan Nieuwmunster: 95.698/46 euro

De volgende terreinen werden verkocht/onteigend :

• Pastorie Nieuwmunster: 70.768,27 euro

• Een stukje wegzate : 7.500 euro

De grond van de pastorie Zuienkerke werd overgeboekt naar de 'overige materiele vaste activa' omdat

deze woning niet langer behoort tot de gemeenschapsgoederen : 108.057/90 euro.

De zate van het fietspad Oostendse Steenweg werd gecorrigeerd van 'wegen' naar 'terreinen': 48.637

euro.

GEBOUWEN

De totale waarde van de gebouwen is wat gezakt van 4.387.715,51 euro naar4.034.167/97 euro. Dit valt

volledig te verklaren door de verkoop van de pastorie te Nieuwmunster.

De waarde van de afschrijvingen in die periode (982.000 euro) werd volledig gecompenseerd door de

nieuwe investeringen (1.142.000 euro). Daarenboven werden voor 90.000 euro aan subsidies voor deze

werken ontvangen.
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2210000

2210007

2210009

Gebouwen - gemeenschapsgoed.

Gebouwen - gemeenschapsgoed.

-activa in aanbouw

Gebouwen - gemeenschapsgoed.

- geboekte afschrijvingen

1/01/2014
7.988.010/79

62.395/201

o/oo i

0,00

0/00

3.662.690,48

31/12/2019
7.894.017/611

785.235,671

0,00 l

0/00

0,00

4.645.085,31

INVESTERINGEN
pastorie Nieuwm. (verkoop)
(IE-13)
Chalet(IE-lO)

Gemeenteschool (IE-10)

gemeenteschool - renovatie

dak(IE-25)
gemeenteschool - airco

klaslokalen (IE-18)

Sint-Michielskerk-

schilderwerken (iE-10)

Olv-kerk-schilderen (IE-10)

gemeentehuis "6

stereocollectoren (IE-10)

loods Nieuwe Stnwg (1E-13)

kerk Nieuwmunster

bliksemafleider (IE-10)

Spietsela schilderen (IE-10)

Spietsela - airco (IE-42)

Notelaar schilderen/

vloer/bakgoot/deuren (IE-
10/18/42}
pastorie Zuienkerke

(kinderopvang) -
schilderwerken (IE-10/18)

pastorie Zuienkerke

(kinderopvang) -
verwarmingsketel (IE-10)

pastorie Zuienkerke
(kinderopvang) -
brandbeveiliging (IE-10)

veldkapei Mareweg (IE-25)

sportcentrum Meetkerke -

fotovoltaïsche zonnepanelen

(IE-31)

2014

-307.958/91

3.325/08

12.783/07

8.278,47

3.963,96

14.688/58

2015

10.314/36

2016

7.065/96

7.493,64

2017

182.611/17

8.011/23

25.875,42

26.643/43

11.756,74

2018

17.641/90

5.730/81

10.510/96

9.057,70

4.454,69

2019

369.460/27

187.362,11

182.488/64

13.384,77

7.980,63

11.762,89

Subsidies

RestauratiepremieSint-Michielskerk

Verbouwing gemeenteschool

56.710/85 euro

33.557,61 euro
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Omschrijving

gebouw gemeentehuis

gebouw gemeenteschool

gebouw gemeentelijke werkplaats

gebouw loods achter gemeentehuis

gebouw De Maere

gebouw kerk Houtave

gebouw De Bommel

gebouw kerk Nieuwmunster

gebouw kerk Zuienkerke

gebouw kerk Meetkerke

gebouw sportcentrum

gebouw De Notelaar

wachthuis Doelhofstraat

gebouwen in aanbouw

chalet

gebouw kapel Mareweg

Aanschaffingswaarde

€1.685.868/69

€ 1.866.429,45

€332.690/07

€ 165.286,63

€ 400.818/95

€ 400.060,40

€ 75.828,47

€253.541,14

€ 541.237/17

€445.929,94

€ 1.022.479/65

€490.133,42

€4/34

€ 785.235/67

€182.611,17

€31.098,12

€8.679.253,28

Afschrijving op AW

€775.714,15

€ 1.786.282/00

€ 143.970,71

€ 96.910,60

€ 185.440,00

€ 291.416,56

€ 69.432/49

€ 173.293,46

€277.859/23

€ 233.683,96

€401.584,51

€ 196.352,75

€4,34

€0,00

€ 11.067,34

€2.073,21

€4.645.085,31

Boekwaarde

€ 910.154/54

€ 80.147/45

€ 188.719,36

€ 68.376/03

€215.378,95

€ 108.643,84

€ 6.395,98

€ 80.247,68

€ 263.377,94

€212.245,98

€ 620.895,14

€293.780/67

€0/00

€785.235/67

€ 171.543/83

€29.024,91

€4.034.167,97

UITRUSTING VAN TERREINEN

INVESTERINGEN
chalet - omgevingswerken (IE-10}

15 urnenkelders Meetkerke (IE-10)

15 urnenkelders kerkhof Houtave

(IE-10)
grafkelder kerkhof Meetkerke (IE-10)

6 grafkelders kerkhof Meetkerke

(IE-10)
Stappaaltjes (IE-7)

vliegende schotel, valdempende

tegels (IE"7)

veerwip speelplein Nieuwmunster

(IE-7)
glij- en klimtoestel, schommelzit
Nieuwmunster(IE"7)

veerwip kevertje Houtave (IE-10)

veerwip kevertje Zuienkerke (IE-10)

zeehuis Meetkerke (IE-10)

dubbele schommel adelaar met
vogelnest Houtave (IE-10)

2014

€4.356,00

€ 3.071,59

€3.105,59

2015

€ 4.356,00

€ 517/50

€ 3.670,16

2016 2017
€ 15.529/75

€ 1.185,80

2018

€ 6.969,60

€ 514/20

€514,20

€ 2.386,45

€ 2.635/15

2019
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2220000

2220009

Aanleg en uitrusting van

terreinen -

gemeenschapsgoederen

Bebouwde terreinen -

gemeenschapsgoederen -

Geboekte afschrijvingen

1/01/2014

249.977,11

o/oo l

0/00

150.446,35

31/12/2019

227.900,32

0,00 l

0,00

156.247/18

WEGEN

Ook de waarde van het wegennet bleef ongeveer constant door volgende investeringen (2.865.000 euro),

waarbij het onderhoud van de landbouwwegen als prioritair werd gekenmerkt.

INVESTERINGEN
Landbouwwegen (IE-5)

betonstrook

Oosternieuwweg

Noord (IE-5)

fietspad Nieuwe
Steenweg (IE-5)

trage wegen (IE-5)

fietspad Prins
Leopoldstraat (IE-5)

herinrichten
Blankenbergse Vaart

Meetkerke(IE-5)

Driftweg(IE"13)

fietspad Oostende-

steenweg (IE-13)
voetpaden

Vagevuurstraat (IE-13)

landbouwwegen

Westernieuwweg

(IE-13)
groene fietsgordel
(IE-13)
heraanleg
parkeerruimtes

Lindenhof(IE-17)

2014
274.082/29

86.577,33

1.256.153/03

42.977,80

61.800,68

24.578/34

252,15

802/65

456,85

2015
242.107,12

118.555,50

927/60

27.239/79

5.591/14

-5.852,14

5.110,61

23.838/52

2016
16.310/04

2017
339.860,90

222/99

539,33

2018
139.028/05

569/92

2019
203.143/06

Niet ieder jaar werd evenveel geïnvesteerd, maar gemiddeld wordt voldoende geïnvesteerd om het

patrimonium op peil te houden.

2240000

2240007

2240009

Wegen

Wegen - Activa in aanbouw

Wegen - Geboekte afschrijvingen

1/01/2014
10.447.952,85

1.353.739/64|

o/oo l

0,00

0,00

7.269.545,65

31/12/2019
11.323.449/851

340.709/11

0,00 l

0,00

0,00

6.879.461/31
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Via het plattelandsfonds werden voor deze werken 740.562 euro aan subsidies ontvangen, naast nog

2.672.000 euro andere subsidies, voornamelijk voor de aanleg van de fietspaden.

OVERIGE INFRASTRUCTUUR BETREFFENDE DE WEGEN

Tot de "overige infrastructuur betreffende de wegen' behoren onder meer de bushokjes, de wegbeplanting,

straatmeubilair, verkeersdrempels,...

Hier is een daling op te merken in de inventariswaarde van deze toebehoren omdat alle wegbeplanting die

voHedig is afgeschreven werd uitgeboekt.

2250000

2250009

Overige infrastructuur betreffende de

wegen

Overige infrastructuur betreffende de

wegen - Geboekte afschrijvingen

1/01/2014

639.721,84

o/oo l

0/00

51.976,44

31/12/2019

243.964/13

o/oo i

0,00

134.776,55

INVESTERINGEN

Rijbaankussens (IE-9)

bushalte Nieuwmunsterdorp (IE-9)

bushalte Hendriksbrug (IE-9)

bushalte Nieuwmunster Duinenstraat

506228 + Dudzele Kalsijde 506476 (IE-9}

bushalte Bommelstraat (501226) + Oude
Molenweg (506208)-(IE-9)

2014
9.980/08

2015

7.042/20

7.042/20

2016

14.084/40

2017 2018

3.521,10

2019

Voorde infrastructuur van de bushalte moet echter maar het gemeentelijk aandeel worden betaald. Ruim

21.000 euro subsidies werden geboekt.

RIOLERING

In 2014 werden alle rioleringen verkocht en uitgeboekt. De gemeente kreeg hiervoor 153.742,00 euro.

Na die datum werden nog enkele dossiers van wegenwerken afgewerkt en overgeboekt van 'activa in

aanbouw' naar hun definitieve aard, waardoor er weer een inventariswaarde verscheen. In 2019 werden

deze boekwaarden/ evenals alle toelagen met betrekking tot die activa uitgeboekt

2280000

2280009

Riolering

Riolering" Geboekte afschrijvingen

1/01/2014
1.790.171/89

o/oo l

0,00

1.704.147,55

31/12/2019
0,00 l

0,00 l

0,00

0,00

INVESTERINGEN
verkoop riolering (IE-20)

fietspad Nieuwe Steenweg

fietspad Oostendesteenweg

2014
-€ 153.742,00

2015

€75.336/44

2016

€82.813,71

2017 2018 2019
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OVERIGE ONROERENDE INFRASTRUCTUUR

De openbare verlichting vormt het voornaamste onderdeel van deze activa. Maar ook de onroerende

infrastructuur behorende tot de fietspaden Nieuwe Steenweg en Oostendse Steenweg werd overgeboekt

van de wegenwerken naar deze activa.

2289000

2289009

Overige onroerende

infrastructuur

Overige onroerende

infrastructuur - Geboekte

afschrijvingen

1/01/2014

1.658.909,68 |

0,00)

0,00

768.507/72

31/12/2019

2.369.441,661

0,001

0/00

1.133.217,07

INVESTERINGEN
OV Nieuwe Steenweg (iE-5)

OVdriftweg(!E-13)

2014

€ 8.475/65

2015

€ 21.641,03

2016 2017 2018 2019

Net gemeentebestuur De Haan heeft zijn aandeel in de werken in de Driftweg terugbetaald : 46.366,32

euro.

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

2300000

2300009

Installaties/ machines en uitrusting

Installaties, machines en uitrusting -

Geboekte afschrijvingen

1/01/2014
115.028,701

0,001

0/00

58.759,83

31/12/2019
169.807,801

0,00 l

0/00

119.334,16

INVESTERINGEN
heftruck tweedehands TCM (IE-7)

tweedehands grasmaaier iseki sfh (IE-7}

hogedrukreiniger+rioolslang+sproeier(iE-7)

Kolomboormachine (IE-7)

koffiemachine optifresh 3 touch (IE-7)

aanhangwagen + 36 nadars (fE-7)

onkruidverdelgmachine heatweed (IE-22)

15 klaptafels + kar bommei (IE-7)

2014
5.445,00

15.125/00

2015

5.247,18

2016 2017

19.299/50

2018

3.199,86

2019

3.587/65

3.789/60

3.081/33
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MEUBILAIR

2400000

2400009

Meubilair

Meubilair - Geboekte afschrijvingen

1/01/2014
131.904/21

o/oo l

0/00

60.985/20

31/12/2019
149.405/67

o/oo l

0,00

128.556/26

INVESTERINGEN
33 tafels + 83 stoelen cafetaria (IE-16)

15klaptafeis(iE-16)

transportwagen voor kiaptafels (IE-16)

100klapstoeien()E-16)

2transportwagensvoorldapstoelen (!E-16)

80 stoelen sportcentrum meetkerke (IE-23)

2014 2015

€ 8.621/47

2016

€ 4.244/42

2017 2018

Ê 2.444/26

Ê 429,55

€ 1.306,80

€ 454,96

2019

INFORMATICAMATERIEEl

2410000

2410009

Informaticamaterieel

Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen

1/01/2014
73.526/84 |

o/oo l

0,00

61.042/67

31/12/2019
117.290/13

0,00 i

0,00

99.446/35

INVESTERINGEN
informaticamateriaal (iE-6)

2014
€ 19.387,44

2015
€ 57.210,80

2016 2017 2018 20191

€ 22.304,72

KANTOORUITRUSTING

2420000

2420009
Kantooruitrusting

KantooruEtrusting - Geboekte afschrijvingen

1/01/2014
3.100/00

0,00 i

0,00

3.100,00

31/12/2019
23.539,511

o/oo l

0/00

21.615/32

INVESTERINGEN
digitale schooiborden (iE-11)

2014
€ 15.629,03

2015 2016 2017
€ 4.810/48

2018 2019

ROLLEND MATERIEEL

Verschillende voertuigen werden vervangen door milieuvriendelijke nieuwe of recente tweedehandse

voertuigen. Voor de wagen voor de rattenvanger werd een subsidie ontvangen van 10.000 euro, gespreid

over 4 jaar.

2430000

2430009
Rollend materieel

Rollend materieel - Geboekte afschrijvingen

1/01/2014
250.967/78 |

0,001

0,00

179.036,47

31/12/2019
405.931,091

0,00]

0,00

251.847,04
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INVESTERINGEN
iveco gesloten vrachtwagen eng (1LTX448)
(IE-3)
peugeot box lichte vracht met open
laadbak (IE~3)

aanhangwagen twin trailer (IE-3)

lichte vrachtwagen open kipbak en
materiaalkoffer nissan canter cabstar

1TMB243 (IE-3)
schoolbus Iveco (IE-13}

auto rattenvanger fiat doblo cargo base

CNG (IE-14)
vuilniswagen Daf Jaar 2005 (IE-21)

verkoop oude vuilniswagen renault (IE-21)

overname renault kangoo (IE-3)

overname mitsubishi (IE-3)

2014

130.075,00

2015

35.441/75

2016

19.603/57

6.655,00

-4.388,00

2017

23.882/83

12.400,00

37.147,00

-1.695,00

-1.815/00

2018 2019

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

Hier worden de activa geboekt die het bestuur niet nodig heeft voor het bereiken van zijn maatschappelijk

doel: bijv. landbouwgronden/ gebouwen die worden verhuurd op de privé-markt/ gebouwen die niet meer

in gebruik zijn,... Het terrein en gebouw van de voormalige pastorie te Zuienkerke werden naar hier

overgeboekt.

2600000

2601000

2610000

2610009

Terreinen" overige MVA

Terreinen van gebouwen " overige MVA

Gebouwen - overige MVA

Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen

1/01/2014
29.426/62 0,00

31/12/2019
29.426/62

108.057/901

245.157,03

0,00 l

0,00

0/00

0,00

191.984,10
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Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
rï.a^.-H^' Periode: 2019

/i><J^,ft-ffB?safc. Gemeente Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Resultaat op tasbasis Code

l. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten
la. Belastingen en boetes

Ib, Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

Ic. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B"A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

l. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b, Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten
l. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het Jaar vervallen

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budeettaire resultaat boekjaar (1+11+flll

V. Gecumuieerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+Vl

Vil. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde Relden voor andere verrichtingen

Vil]. Resultaat oo kasbasis (VI-Vlll

GO/S-Ë94

70/794

73

7401

794

70 -7100 -710 2/9 -7<12/8-75

21/28- 2 9 OG- 664

150-17G-180-21/28-4951/2

431/4

171/4

2303/4

173

2905

171/4

flS'13/4

2903/4

178

4949-49S9

101-102

0901

0902

0903

Jaarrekening 2019

908.433,25
3.941.411,38

4.849.844,63

2.646.864,68

0,00

0,00

2.202,979,95

-902.517,51

1.118.737,97

216.220,46

-85.624,63

152.529,89

152.529,89

152.529,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.905,26

0,00

66.905,26

66.905,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-79.708.89

6.583.055.39

6.503.346.50

0,00
0,00
0,00
0.00

6.503.346,50

Jaarrekening 2018

989.355,12
3.643.046,20

4.632.401,32

2.460.378,25

0,00

0,00

2.172.023,07

"194.976,43

320.903,43

125.927,00
-145.076,47

156.303,47
156.303,47

156.303,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.227,00

0,00

11.227,00

11.227,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

649.302.22

5.933.753.17

6.583.055.39

0,00

0,00

0,00

0,00

6.583.055.39

Jaarrekening 2017

1.114.027,59

3,588.347,97

4.702.375,56

2.468.374,26

0,00

0,00

2.234.001,30

-660.112,66

792.605,91
132.493,25

-179.350,46

203.578,07

203.578,07

203.578,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.227,61

0,00

24.227,61

24.227,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274.564.47

5.659.188.70

5.933.753.17

0,00
0,00
0,00
0,00.

5.933.753,17
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4.1.4. Overzicht werkings- en investeringssubsidies per

beleidsveld
Periode: 2019

Gemeente Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

Beleidsveld en registraties

0160: Hulp aan het buitenland

gemeentelijke toelage vereniging 2019

0200: Wegen

tussenkomsten abonnementen De Lijn

premie gemeentebestuur Zuienkerke 2019

0319: Overig waterbeheer

Nieuwe Polder van Blankenberge

0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur,

groen en bos

landschapsacties 2018-2019

snoeien bomen

0350: Klimaat en energie

toelage zonneboiler

toelage zonnepanelen

0400: Politiediensten

bijdrage 2019

0410: Brandweer

bijdrage 2019

0440: Overige hulpdiensten

gemeentelijke toelage vereniging 2019

0470: Dierenbescherming

gemeentelijke toelage vereniging 2019

0600: Ruimtelijke planning

renovatiepremie 2019

0703: Openbare bibliotheken

bijdrage bibiiotheek 2019

0709: Overige culturele instellingen

gemeentelijke toelage vereniging 2019

0710; Feesten en plechtigheden

bon jubileum

gemeentelijke toelage vereniging 2019

0740:Sport

155,00

155.00

6.066,31

5.966,31

100,00

35.325,71

35,23S,71

3.512,00

1.500,00

2,012,00

1.900/00

250.00

1.650,00

506.478,81

506.478,81

103.913,00

103.913,00

976,32

976.32

730,25

730,25

1.770,08

1,770,08

8.839,07

8.839,07

905,00

905,00

2.050,00

2.000,00

50,00

535,00

Investeringssubsidie

0/00

0,00

0/00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

155,00

155,00

6.066,31

5.966,31

100,00

35.325,71

35.235,71

3,512,00

1.500,00

2.012.00

1.900,00

250,00

1.650,00

506.478,81

506.478,81

103.913,00

103.913,00

976,32

976,32

730,25

730,25

1.770,08

1.770,08

8.839,07

8.839.07

905,00

905,00

2.050,00

2.000,00

50,00

535,00

gemeentelijke toelage vereniging 2019
64
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0750: Jeugd

subsidie jeugdwerk 2019

0790: Erediensten

KF Sint-Michiel Zuienkerke

KF OLV Meetkerhe

KF Sint-Bavo Houtave

0900: Sociale bijstand

bijdrage 2019

toelage noodwoning ocmw

0911: Diensten en voorzieningen voor personen met

een handicap
gemeentelijke premie 2019 persoon met beperking

gemeentelijke toelage vereniging 2019

0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

gemeentelijke toelage veremging 2019

0943: Gezinshulp

gemeentelijke toelage vereniging 2019

thuiszorgpremie

0949: Overige gezinshulp

geboortepremie

0985: Gezondheidspromotie en ziekte preventie

gemeentelijke toelage vereniging 2019

2.150,00 0,00 2.150,00

2.150,00

22.968,64

15.245.16

4.960,30

2.763,18

152.000,00

152.000,00

0,00

6.133,84

5.900,00

233,84

4.392,00

4.392,00

5.994,00

595,00

5.399.00

1.200,00

1.200,00

475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

55,678,26

0,00

55,678,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.150.00

22.968,64

15.245.16

4.960,30

2.763,18

207.678,26

152.000,00

55.678,26

6.133,84

5,900,00

233.84

4.392,00

4.392,00

5.994,00

595.00

5.399,00

1.200,00

1.200,00

475,00

475,00 0,00 475.00
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Zuienkerke

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Gemeente Zuienkerke
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Ondernemingsnr.: 207.531.597

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa

Boekwaarde
op 1/1

€0,00

€3.796.134,18

€0,00

€0,00

€29.621,70

€3.825.755,88

Investeringen

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Desinves-

feringen

€0,00

€25,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 25,00

Herwaar"

deringen

€0,00

€ 4.467,27

€0,00

€0,00

€0,00

€ 4.467,27

Waarde-

/erminderingen

€0,00

€ 1.565,98

€0,00

€0,00

€0,00

€1.565,98

Boekwaarde
op 31/12

€0,00

€3.799.010,47

€0,00

€0,00

€29.621,70

€3.828.632,17

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

l. Gemeenschapsgoederen

A.oiien-einen en gebouwen

B. Wegen en overige infrastructuur

C. Installaties, machines en uitrusting

D. Meubilair, kantooruitmsting en rollend materieel

E. Leasing en soortgelijke rechten

F. Erfgoed

11. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair, kantooruitmsting en rollend materieel

D. Leasing en soortgelijke rechten

111. Overige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Roerende goederen

Totaal materiële vaste activa

Boekwaarde
op 1/1

€14.219.671,81

€7.509.601,51

€6.434.598,73

€ 52.774,94

€ 222.696,63

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€29.426,62

€ 29.426,62

€0,00

€ 14.249.098,43

Investeringen

€2.091.205,76

€962.442,16

€1.073.695,58

€10.458,58

€ 44.609,44

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€357.561,00

€357.561,00
€0,00

€ 2.448.766,76

Desinves-

teringen

€2.092.247,93

€612.984,07

€1.414.645,52

€0,00

€64.618,34

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 5.845,43

€ 5.845,43

€0,00

€ 2.098.093,36

Herwaar-

deringen

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Afschrijvingen

€-12.884,99

€ 2.829,86

€-36.461,03

€12.759,88

€ 7.986,30

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€190.484,74

€190.484,74

€0,00

€ 177.599,75

Waard e-1
/erminderingen

€0,00|

€0,00|
€0,00|

€0,00|
€0,00|
€0,00|
€0,00|

Boekwaarde
op 31,12

€14.231.514,63

€7.856.229,74

€6.130.109,82

€ 50.473,64

€194.701,43

€0,00
€0,00

€0,00j €0,00

€0,00|
€0,001

€0,00|

€0,00|
€0,00|
€0,00|
€0,00|
€0,001

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€190.657,45

€190.657,45

€0,00
€14.422.172,08
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Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2019

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

l. Financiële schulden op iange termijn

A. Financiële schulden ten isste van het bestuur

1. Leningen ten laste van het bestuur

2. Leasings ten Saste van het bestuur
B. Financiële schulden ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

2. Leasings ten laste van derden

il. Schulden op korte termijn

A. Financiële schuiden ten laste van het bestuur

1. Leningen ten Saste van het bestuur

2. Leasings ten laste van het bestuur

B. Financiëie schuiden ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

<S>. Leasings ten laste van derden

Totaal financiële schulden

Boekwaardel
op 1/1

€995.110,221

€995.110,221

€995.110,221

€0,00|

€0,00|
€0,00 [
€0,00|

€152.529,891

€152.529,891

€152.529,891

Nieuwe
leningen l
/ieasings

€0,00|
€0,00 [

€ 0,00!
€0,00|

Aflossingen

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00| €0,00

€0,001

€0,00 i
€0,001

€0,00]
€0,00|

-^^^.„_„._„^^

€ 0,00!

€0,00|
€0,00|

€1.147.640,11

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€-152.529,89

€-152.529,89

€-152.529,89

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00
€-152.529,89

Overboekingen
LT naar KT

€-110.542,06

€-110.542,06

€-110.542,06

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€110.542,06

€110.542,06

€110.542,06

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Boekwaarde
op 31/12

€884.568,16

€884.568,16

€884.568,16

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€110.542,06

€110.542,06

€110.542,06

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€995.110,22

4. De mutatiestaat van het nettoactief

l. Baians op einde boekjaar 2017

il. Boekhoudkundige wijzigingen

III. Hemerkte balans

iV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

1. Toevoeging aan herwaarderingen

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (")

B. Overschoütekort van het boekjaar 2018

V. Balans op einde boekjaar 2018

VI. Mutaties in hef nettoactief boekjaar 2019

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

Overig
nettoacfief

€15.186.930,62

€0,00

€15.186.930,62

€15.186.930,62

Herwaar-

derings"
reserve

€ 430.753,47

€0,00

€ 430.753,47

€41.820,81

€41.820,81

€286.001,66
€-244.180,85

€ 472.574,28

€ 4.467,27

€ 4.467,27

Gecumuleerd
resultaat

€1.085.032,37

€0,00

€1.085.032,37

€194.018,77

€194.018,77

€1.279.051,14

€711.334,38

Investerings-
subsidies en
schenkingen

€ 5.880.773,98

€0,00

€5.880.773,98
€-166.871,59

€-166.871,59

€-807.854,06

€ 640.982,47

€5.713.902,39

€ -447.040,26

€ -447.040,26

Totaa!

€ 22.583.490,44

€0,00

€ 22.583.490,44

€ 68.967,99
€-125.050,78

€286.001,66
€-244.180,85

€-807.854,06

€ 640.982,47

€194.018,77

€ 22.652.458,43
€268.761,39

€-442.572,98
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Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2019

1. Toevoeging aan hemaarderingen

2. Temgneming van herwaarderingen (-)

3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019

VU. Baians op einde boekjaar 2019 €15.186.930,62

€ 4.467,27

€0,00

€477.041,55

€711.334,38

€ 1.990.385,52

€-1.084.808,92

€ 637.768,66

€5.266.862,13

€4.467,27

€0,00

€-1.084.808,92

€ 637.768,66

€711.334,38
€22.921.219,82

Filters
Boekjaar: 2019

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE

O)
00
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4.2.2. Waarderingsregels in BBC

Periode: 2019

Zuïënkerkë
Gemeentebestuur Zuienkerke (NIS 31042)

Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

Algemeen directeur: Franky Goethals

financieel directeur: Katrien Debaecke

^1

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de

belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het

bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer

aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen.

Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het

boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde

van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel

dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na

aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair/ de kantooruitrusting, het klein materieel,

alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te

verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De

prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende vemchtinsen van minder dan

€ 2.500,00 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te

nemen in hetexploitatieresultaat.
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Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar het grensbedrag

voor een aangenomen factuur voorzien in de wetgeving op overheidsopdrachten. Momenteel vastgesteld op €

8.500,00.

Beide grensbedragen zijn exclusief BTW.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeei gewaardeerd wordt tegen

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans/ onder aftrek van de

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden

geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de

ruilwaarde, de vervaardigjnfisprijs (aanschafflngsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de

schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het

openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrenfiwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag

wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde

te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel

boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert

ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in

bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te

houden met (al dan niet als definitief aan te merken] ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar.

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke

nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen

zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden).

Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het

einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen

teruggenomen.
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HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een

marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overiRe materiële vaste

activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort,

geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze

geherwaardeerde waarde afgeschreven.

^irAFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAAROERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en

vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de

realisatiewaarde op de datum van de Jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien

aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie-

of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde

activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over

de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de

dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering,

zijnde :

Ouder dan 2 Jaar "jonger dan 3jaar: 10%

Ouder dan3 jaar -jonger dan Sjaar: 40%

Ouder dan 5 Jaar 60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum

van dejaarafsluitinglagerisdan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de

aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere
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marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen

de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door met-ruiltransacties/ worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de

datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische

prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een

symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor

de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankoopprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor

inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen

met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als

de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van

de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindeririKen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa

zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand/ de

rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het

bestuur zal ook op de vorderingen/ inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn

opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering

onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende

en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk ctoeF van de organisatie, los van enige

bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context,

dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende

activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen

zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van

vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden a Is '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig

bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering

van andere investeringen.
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Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke/ wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel

gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt

worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'}. In dat geval zullen deze activa

geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden

toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € l. Dit geldt ook voor de investeringen die later

worden gedaan om het erfgoed in stand te houden.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van

'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief

in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking

heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in

het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de

investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt

in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van

'opdrachten/dienstverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € l door uitdrukking van een

waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op

een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde

eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de

economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft/ korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of

gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de

volgens de overeenkomst te storten termijnen/ dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van

het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert

het bestuur ieder Jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat

strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking

heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en l PSAS13: indien het redelijk zeker is dat

het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie),

zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom

zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode

(aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de Jeaseperiode, tenzij de (economische)

gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
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De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van

derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een

voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die

vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze

vorderingen twijfelachtig is/ worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze

debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag

waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NEFTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend)

volgens hetzelfde ritme als de afschrijvmjEien of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze

werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de

verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke

verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat

vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

^1 BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding} de NOB

(nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). Debeginbalansvan BBC

stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van debeginbalans heefthetbestuurgeopteerd voor de toepassing van

het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de

respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen

werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage/ waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-
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boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een

restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden

mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor

afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag

vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee

opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen

in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende

actief werd geconverteerd. De verreken ingsterm ij n werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het

corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRUVINGSTERMUNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen

(wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.

De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining,...}

wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.

AFSCHRUVINGS-
TERMIJN

5-15 jr

75



Gebouwen

Onderhoudswerken_aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie,

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard

van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.

Wegen

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding/

slijtlaag/ voetpaden, fietspaden,...).

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere

termijn.

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer

straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.

Onderhoudswerken _aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie/

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard

van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.

Waterlopen en waterbekkens

Ond.erhoydswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen

in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.

Overige onroerende infrastructuur

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de

openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.

Onderhoydswerken _aan overj^e onroerende infrastructuur die niet worden

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze

termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde van de infrastructuur,

33 jr

5-15jr

33 jr

5jr

10 jr

5-15 jr

33 jr

5-15 J r

33 jr

5-15jr
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Installaties^ machines en uitrusting

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen

werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en

kledij/ reanimatietoestellen/ keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van

RVT;S ,...

Meubilair

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten/stoelen, banken, bureaus,...

in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

Kantooruitrusting

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,

kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers,...

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het

informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven....

Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers/

laptops/ servers/..,

Rollend materiaal

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen/ vrachtwagens, brandweerwagens,

tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

Kunstwerken (geen erfgoed)

5-10 jr

10 jr

5jr

3-5 jr

5-10 jr

Erfgoed

gebruikt voor de uitvoering van

niet gebruikt voor de uitvoering

opdrachten van het

van 'opdrachten van

bestuur'

het bestuur'

Cfr. niet- erf^ioed
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IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRUVINGS-

TERMIJN

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Concessies, octrooien/ licenties, knowhow/ merken en soortgelijke rechten

Goodwill

Plannen en studies

5jr

5jr

5jr

5jr
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