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De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur, bevat minstens al de volgende elementen: 
1⁰ een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan; 
2⁰ een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar 
(opgesteld conform schema J1 en schema T2; 
3⁰ in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het 
meerjarenplan of de aanpassing ervan; 
4⁰ in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's. 
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Opvolgingsrapportering met rekeningcijfers 

Periode: 2022 

Gemeente Merksplas (0207.503.190)Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van 
Markt 1 - 2330 Merksplas Merksplas (0212.198.485) 
.: Dries Couckhuyt Markt 11 - 2330 Merksplas 

.: Alex Herseele 

Prioritair Beleid 
Beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie 

Actieplan: 7.1.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming 

van de Kolonie Actie: 7.1.1.: Merksplas staat in voor de restauratie en de 

herbestemming van de Kolonie - fase 4 

Evaluatie: 
De restauratie en herbestemming van fase 4 (paardenstallen en binnenplein) is afgewerkt. 

Actie: 7.1.2.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 5 

Evaluatie: 

Kolonie: fase 5bis - karkasrestauratie woonstalhuis noord en 
koeienstallen Werken werden voorlopig opgeleverd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Investeringen Uitgaven 1.289.406,63 1.315.981,51 0,00 

Ontvangsten 1.228.807,11 1.794.151,96 0,00 

Saldo -60.599,52 478.170,45 0,00 
Actie: 7.1.3.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 6 

Evaluatie: 

Kolonie: fase 6bis - bouw hotel: ontwerp in opmaak 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Investeringen Uitgaven 191.334,32 4.936.036,00 4.936.036,00 

Ontvangsten 0,00 3.562.213,00 3.562.213,00 

Saldo -191.334,32 -1.373.823,00 -1.373.823,00 
Actie: 7.1.4.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 7 

Evaluatie: 
Fase 7 bis: karkasrestauratie graanschuur, quarantainestal en hangar: werken zijn toegewezen en gaan 
in uitvoering. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Investeringen Uitgaven -7.247,39 608.871,00 516.871,00 

Ontvangsten 0,00 516.871,00 516.871,00 
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Saldo 7.247,39 -92.000,00 0,00 
Actie: 7.1.5.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 8 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Uitgaven 0,00 91.263,00 0,00 

Saldo 0,00 -91.263,00 0,00 
Actie: 7.1.6.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 9 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Uitgaven 0,00 85.765,00 0,00 

Saldo 0,00 -85.765,00 0,00 
Actie: 7.1.7.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 10 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Uitgaven 0,00 109.690,33 0,00 

Saldo 0,00 -109.690,33 0,00 
Beleidsdoelstelling: 9.: Wonen 

Actieplan: 9.2.: Merksplas biedt huisvesting aan voor doelgroepen 

Actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren 

Evaluatie: 

Assistentiewoningen Buitenhof: 
In de eerste helft van 2022 waren de assistentiewoningen in afwerkfase. De keukens werden 
geïnstalleerd, de vloer werd gelegd, ... Ook de buitenaanleg is gebeurd met een petanquebaan, 
speeltoestellen en parkeerplaatsen. Er werd prijs gevraagd voor de crisissen overbruggingszorg. Deze 
opdracht is gegund geworden. Ook de aansluiting bij de meldkamer in het kader van het brandalarm is 
gegund geworden. Er is daarnaast ook prijs gevraagd voor glasgordijnen en overgordijnen. Deze zijn in 
de loop van de maand juni geplaatst. 
Er is ook meubilair besteld voor het kantoor van de woon assistent. Dit is eind juni geleverd. Het AED-
toestel voor de assistentiewoningen is in bestelling. Ook de aankoop van het meubilair voor de 
gemeenschappelijke ruimten is volop in voorbereiding. 
Eind juni 2022 was er een heel succesvolle opendeur in het gebouw van de assistentiewoningen. Op 
datum van 31/08/2022 zijn alle assistentiewoningen verhuurd en/of toegewezen. De exploitatie van de 
assistentiewoningen is overgedragen aan OCMW Merksplas. De voorlopige erkenning is aangevraagd. Het 
kwaliteitshandboek is in voorbereiding. 
Kern Lindendijk: 
Er werden verschillende herstellings- en opfriswerken uitgevoerd aan zowel de seniorenwoningen als de 
seniorenflats, bijv. poetsen van de gemeenschappelijke delen, schilderwerken, aankoop nieuwe koelkast, 
... In de seniorenflats is ook een nieuw sleutelplan in voege gegaan. In alle woningen en flats werd een 
verwarmingsaudit uitgevoerd. In het najaar van 2022 worden de voorbereidingen gestart in het kader 
van de geplande renovatiewerken in de woningen op de Kern Lindendijk. Hierbij zal ook rekening 
gehouden worden met de resultaten van de verwarmingsaudit. Er is 1 EPC attest afgeleverd voor een 
seniorenflat. 

Woonerf Ter Driezen: 
Er werden verschillende herstellings- en opfriswerken uitgevoerd aan de seniorenflats, bijv. poetsen  van 
de gemeenschappelijke dellen, onderhoud noodverlichting, interventies in verband met verwarming, 
onderhoud lift, ... Ook hier werd een verwarmingsaudit uitgevoerd. 
De opdracht voor het opvolgen van de vastgestelde gebreken aan de lift ingevolge de risicoanalyse werd 
toegewezen aan Kone. De afvalstalling werd gefinaliseerd en kan in gebruik genomen worden. 
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Doorspoelen leidingen: 
De afvoerleidingen van de seniorenflats woonerf Ter Driezen en de afvoerleidingen van de Kern 
Lindendijk 58 en 60 zijn preventief doorgespoeld. Dit is een jaarlijks terugkerend onderhoud in het 
voorjaar. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 85.108,22 102.720,00 102.720,00 

Ontvangsten 243.130,73 393.900,00 393.900,00 

Saldo 158.022,51 291.180,00 291.180,00 

Investeringen Uitgaven 1.322.909,80 1.785.240,53 690.038,00 

Saldo -1.322.909,80 -1.785.240,53 -690.038,00 
Actie: 9.2.2.: Merksplas biedt huisvesting voor asielzoekers (lokaal opvang initiatief) 

Evaluatie: 

Renovatie LOI-woning Molenzijde 120 
De renovatie van de keuken wordt door de technische dienst uitgevoerd in de 2de helft van 2022. Ook de 
overgordijnen voor de Molenzijde 120 dienen nog aangekocht te worden. 

Er is een nieuwe grasmachine aangekocht geworden voor de LOI-woning Gildestraat 7. 

In beide LOI-woningen is kabel-TV voorzien, alsook internetverbinding. De LOI-bewoners krijgen, naast 
hun leefgeld, wekelijks een zakgeld toebedeeld. Een extra zakgeld wordt voorzien indien de 
huishoudelijke taken goed gedaan worden. De leef- en zakgelden liggen binnen de door Fedasil bepaalde 
waarden. 

Vervoerskosten: LOI-bewoners krijgen hun vervoerskosten terugbetaald in functie van bijv. bezoek 
advocaat of zoektocht woning. 

De LOI-bewoners krijgen kledinggeld, ontspanningsgeld conform het LOI-draaiboek. Cursussen 
Nederlands worden ten laste genomen door het OCMW. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 21.839,23 45.930,00 45.930,00 

Ontvangsten 69.834,15 125.100,00 125.100,00 

Saldo 47.994,92 79.170,00 79.170,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 17.927,27 15.000,00 

Saldo 0,00 -17.927,27 -15.000,00 
Actie: 9.2.3.: Merksplas biedt huisvesting aan in noodsituaties 

Evaluatie: 

Het OCMW van Merksplas beschikt over een HUB en 2 noodwoningen. De HUB is bezet geweest tot 9 juni 
2022 en staat momenteel leeg. De noodwoning Schuttershofstraat 13 bus 2 is mee ingeschakeld als 
huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen. De noodwoning Industrieweg 7 blijft beschikbaar als 
noodwoning en is niet bezet geworden gedurende de eerste helft van 2022. 

Voor het pand Industrieweg 7 betaalt OCMW Merksplas huur aan de gemeente Merksplas. 

Sedert maart 2022 vangt Merksplas Oekraïense vluchtelingen op, zowel in eigen panden (Kern Lindendijk 
58 bus 5, 
Schuttershofstraat 13 bus 2 en Kloosterstraat 25 (ingehuurd buiten sociaal verhuurstelsel van 
bouwmaatschappij de 
Noorderkempen voor bepaalde duurtijd) als bij gastgezinnen. Met de Oekraïense vluchtelingen wordt een 
overeenkomst afgesloten, voor het betalen van een huurvergoeding (OCMW-locaties) resp. 
bezettingsvergoeding (gastgezinnen). 
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Vanuit de federale overheid volgt nog een financiële ondersteuning, berekend in functie van het aantal 
opgevangen Oekraïense vluchtelingen. Deze is nog niet uitbetaald geworden. Er is geen aparte 
subsidiëring voor bijv. de aankoop van meubilair voor de inrichting van tijdelijke panden. 
Tijdens de eerste maanden van de Oekraïense vluchtelingenopvang, werd er een wachtdienst opgestart 
vanuit de sociale dienst, omdat er ook 's avonds en in het weekend telefoon kon komen vanuit Fedasil. Er 
is eerst nationaal, daarna Vlaams een huisvestingstool ontwikkeld die up to date gehouden moet worden. 
Er zijn in Merksplas ook samenkomstmomenten voorzien voor de Oekraïense vluchtelingen en hun 
gastgezinnen (om de 14 dagen). Einde juni 2022 verbleven er 28 Oekraïense vluchtelingen in Merksplas, 
waarvan 17 in gastgezinnen en 5 op een OCMW-locatie, 1 iemand verblijft via pleegzorg Kempen in 
Merksplas en 4 personen hebben eigen huisvesting. Eerder het voorjaar hebben er nog 3 personen bij 
een gastgezin verbleven, doch zij zijn ondertussen reeds verhuisd. In totaliteit hebben er dus 31 
Oekraïense vluchtelingen verbleven in Merksplas in de eerste helft van 2022. 
Er diende toekomstgericht dus nog voor 17 personen duurzame huisvesting gezocht te worden. Op 
datum van 30/08/2022 is deze duurzame huisvesting gerealiseerd voor 13 personen in totaliteit. 3 
personen zijn in juli naar een andere gemeente verhuisd. Voor 7 personen dient nog een duurzame 
oplossing gevonden te worden. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 9.000,54 12.600,00 12.600,00 

Ontvangsten 9.247,52 20.000,00 20.000,00 

Saldo 246,98 7.400,00 7.400,00 
Actie: 9.2.4.: Merksplas participeert in en werkt samen met sociale huisvestingsmaatschappijen 

Evaluatie: 
OCMW 
OCMW Merksplas verhuurt de woning Schuttershofstraat 13 bus 1 aan het Sociaal Verhuurkantoor 
Noorderkempen en ontvangt hiervoor een huur. Ook de onkosten (water, gas en elektriciteit) worden 
afgerekend. 
GEMEENTE 
Een investeringssubsidie werd voorzien aan de Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Ontvangsten 9.908,54 8.700,00 8.700,00 

Saldo 9.908,54 8.700,00 8.700,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 200.000,00 200.000,00 

Saldo 0,00 -200.000,00 -200.000,00 
Actie: 9.2.5.: Merksplas organiseert een woonloket voor informatie aan burgers 

Actie: 9.2.6.: Merksplas faciliteert woonprojecten (Hoevestraat) 

Actie: 9.2.7.: Merksplas faciliteert verkavelingen via IOK 

Actie: 9.2.8.: Merksplas ondersteunt de bouwmaatschappij de Noorderkempen bij erfpacht 
woningen op de Kolonie 
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Beleidsdoelstelling: 12.: Financiën 

Actieplan: 12.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het 

gemeentefonds Actie: 12.1.1.: Merksplas ontvangt een dotatie 

uit het gemeentefonds 

Evaluatie: 

Gemeentefonds: 
De Vlaamse Regering verdeelt de hoofddotatie van het Gemeentefonds jaarlijks onder alle gemeenten 
volgens een aantal criteria. 
Gemeenten die minder eigen ontvangsten kunnen voortbrengen, krijgen meer middelen uit het fonds en 
omgekeerd. Voor Merksplas bedroeg het bedrag per inwoner in 2022 €269,50. Het fonds bevat ook een 
basisfinanciering voor het OCMW. Die bedraagt automatisch 8% van het gemeentelijk aandeel, tenzij de 
gemeenteraad en OCMW-raad samen beslissen om een andere verdeelsleutel toe te passen. 
Gemeentefonds - Vergoeding ter compensatie van de Eliataks: 
Deze dotatie wordt uitgekeerd ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. Deze taks was een 
federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. Van 
2020 tot 2025 ligt het jaarlijks bedrag vast op €164.461,81. 
Gemeentefonds - aanvullende dotatie t.v.v. diverse sectorale subsidies 
Vanaf 2016 zijn de volgende sectorale subsidies aan lokale besturen geïntegreerd in het Gemeentefonds: 
lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding 
kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De bedragen per 
gemeente liggen forfaitair vast. Merksplas ontvangt jaarlijks €126.660,36 voor de jaren 2020 tot 2025. 
Eénmalig werd ook het saldo van het fonds ter compensatie inkomstenderving gemeenten gestort door 
de Creg. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Ontvangsten 2.021.521,76 2.630.126,00 2.630.126,00 

Saldo 2.021.521,76 2.630.126,00 2.630.126,00 
Actieplan: 12.2.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het plattelandsfonds 

Actie: 12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Ontvangsten 35.837,02 71.674,00 71.674,00 

Saldo 35.837,02 71.674,00 71.674,00 
Actieplan: 12.3.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het fonds voor de open ruimte 

Actie: 12.3.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het fonds voor de open ruimte 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Ontvangsten 0,00 304.835,00 304.835,00 

Saldo 0,00 304.835,00 304.835,00 
Actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen 

Actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen 

Evaluatie: 
Compensatie energiezuinige woningen 
Belastingplichtigen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vermindering van onroerende 
voorheffing voor energiezuinige woningen. De gemeenten worden gecompenseerd voor de vermindering 
van de onroerende voorheffing ten gevolge van deze maatregel. 



Opvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Merksplas pag. 8 
 

Derving onroerende voorheffing: 
Sommige onroerende goederen die eigendom zijn van de federale overheid, van internationale 
instellingen of van andere staten zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. De gemeenten kunnen 
hierop geen opcentiemen vestigen en verliezen hierdoor belangrijke inkomsten. Zij krijgen hiervoor een 
compensatie die vastgelegd is per ministerieel besluit. 
Aanvullende belasting personenbelasting: 
De personenbelasting is een jaarlijkse belasting die de federale overheid heft op het inkomen van 
particulieren. De gemeente voegt daar een aanvullende heffing aan toe. In Merksplas bedraagt deze 
6,5%. De inning hiervan gebeurt door de federale overheid en wordt afgedragen aan de gemeente. De 
voorschotten hiervoor worden gestort van september het ene jaar tot april van het daaropvolgende jaar. 
In mei wordt een afrekening gemaakt. 
De administratiekosten bedragen 1% van de totale ontvangsten aanvullende belasting op 
personenbelasting. 
Opcentiemen onroerende voorheffing: 
De onroerende voorheffing is de jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest op inkomsten uit 
onroerende goederen. De gemeente voegt daar een heffing aan toe. In Merksplas bedraagt deze 692. De 
inning gebeurt door het Vlaamse gewest en wordt maandelijks afgedragen aan de gemeente. 
Verkeersbelasting: 
De jaarlijkse verkeersbelasting op de autovoertuigen wordt verhoogd met 10% ten behoeven de 
gemeenten. Deze opdeciem wordt doorgestort naar de gemeente waar de voertuigen zijn ingeschreven. 
Gemeentelijke belastingen: 
- 8 percelen grond voor grafconcessies 
- administratieve stukken: Bijvoorbeeld de aangetekende zendingen voor omgevingsvergunning- 
Aansluitingen riolering 2022: 18 

- begrafenis niet-inwoner: 4, ontgraving: 1, verwijderen asurne: 1 
- diftar: 1 kohier 2021: met 49 belastingplichtigen 
- taxi: 1 bestuurderspas 
- kampeerpercelen: kohier nog niet opgemaakt 
- 2e verblijven: kohier nog niet opgemaakt 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 262,02 23.266,00 23.266,00 

Ontvangsten 2.701.322,27 5.718.638,00 5.718.638,00 

Saldo 2.701.060,25 5.695.372,00 5.695.372,00 
Actieplan: 12.5.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde 

dienstverlening Actie: 12.5.1.: Merksplas vraagt een retributie voor 

bepaalde dienstverlening 

Evaluatie: 

Gemeente: 
Retributie verhuur voertuig en bestuurderspas: 2 vergunningen en 5 bestuurderspassen 
Retributie technische interventies - personeel: Dit reglement laat toe om de gepresteerde uren van 
interventies van gemeentepersoneel door te rekenen à de aanvrager of de verschuldigde. In 2022 
werden facturen opgemaakt voor: sluikstort (10), schade à gemeentelijke eigendommen (1) en 
terugvordering onkosten prestaties (6). 
Retributie administratieve prestaties: vb prestaties van burgerzaken 
Beschikbaar stellen huisvuilzakken: Via het onthaal, Delhaize,… worden vuilniszakken ter beschikking 
gesteld. 
Retributie grof huisvuil: Opgehaalde kg in 2022: 4.403,66 kg 
Retributie op eenvormige plaatsrechten: 3 handelaars, 73 dagen plaatsrecht 
Retributie occasionele verhuur gebouwen en terreinen Kolonie: Retributie eigendommen kolonie (kapel, 
gronden, open schuren, bijgebouwen). Aantal verschillende gebruikers 2022: 98 
Retributie administratieve prestaties: Stedenbouwkundige inlichtingen gegeven voor 147 percelen 
Retributie werken openbaar domein - Pidpa: Deze retributie wordt bepaald door Pidpa 
Retributie werken openbaar domein - Fluvius: Deze retributie wordt bepaald door Fluvius 
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Retributie werken openbaar domein - Iveka: Deze retributie wordt bepaald door Iveka 
Inschrijvings- en ontleningsgelden bibliotheek: De ontvangsten voor het ontlenen van materialen in de 
gemeentelijke bibliotheek worden globaal geïnd in de gemeentelijke boekhouding. Voor details verwijzen 
we naar het werkingsverslag van de bibliotheek. 
Retributie occasionele verhuur lokalen gemeenschapscentrum: Aantal verschillende gebruikers in 2022: 
88 
Retributie occasionele verhuur educatief lokaal: geen externe gebruikers 
Retributie elektriciteit openlucht: Aantal verschillende gebruikers in 2022: 32 
Retributie occasionele verhuur tennisvelden en voetbalvelden Hofeinde en Kolonie: tennis: 6 velden 
retributie gemeentelijke tennisvelden aan €250,00 per veld; voetbal: retributie gemeentelijke 
voetbalpleinen aan K Merksplas SK. 

AGB: 
Aan de sportverenigingen, gebruikers squash ed. wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van 
de sportaccommodatie. Aan de gebruikers van de fuifzaal wordt ook een vergoeding gevraagd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Ontvangsten 148.812,90 276.964,00 276.964,00 

Saldo 148.812,90 276.964,00 276.964,00 
Actieplan: 12.6.: Merksplas probeert zo veel mogelijk subsidies bij de hogere overheid te bekomen 
voor haar projecten 

Actie: 12.6.1.: Merksplas probeert zo veel mogelijk subsidies bij de hogere overheid te bekomen 
voor haar projecten 

Actieplan: 12.7.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar 

investeringen Actie: 12.7.1.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering 

van haar investeringen 

Evaluatie: 
AGB: 
Er is een lening bij Fortis voor de bouw van de sporthal. 
OCMW 
Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten-
Belfius. Aanrekeningen wegens lening Belfius, BNP Paribas Fortis en ING. 
GEMEENTE 
Leningschulden aangegaan bij Belfius en KBC. 
Leasing keuken Kolonie. 
Er wordt in 2022 een nieuwe lening aangegaan. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 72.936,20 153.146,00 153.146,00 

Saldo -72.936,20 -153.146,00 -153.146,00 

Financiering Uitgaven 531.540,74 785.647,00 785.647,00 

Ontvangsten 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

Saldo -531.540,74 2.714.353,00 2.714.353,00 
Actieplan: 12.8.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en intresten uit de door haar 

verstrekte leningen Actie: 12.8.1.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en inkomsten 

uit de door haar verstrekte leningen 
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Evaluatie: 
Compensatiefonds derving dividenden energiesector 
Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene 
werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat 
dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de 
Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. 
Voor 2022 bedraagt de subsidie: €50.396. 
De belangrijkste dividenden worden gestort door de energiecommunales. Dividend van IKA over het 
boekjaar 2021 Uitgeleend kapitaal aan Ebem dat binnen het jaar moet terugbetaald worden. 
Fluvius: saldo elektriciteitsdividend 2021, saldo elektriciteitsdividend Publi-T, Publi-T 
thesaurievoorschot 2022 Intrest op uitgeleend kapitaal aan Ebem. Iveka: Saldo 
dividend 2021, 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Ontvangsten 137.353,06 363.518,00 324.743,00 

Saldo 137.353,06 363.518,00 324.743,00 

Financiering Ontvangsten 10.000,00 245.000,00 0,00 

Saldo 10.000,00 245.000,00 0,00 
Actieplan: 12.9.: Merksplas draagt bij tot de werking van de 

kerkfabriek Actie: 12.9.1.: Merksplas draagt bij tot de werking 

van de kerkfabriek 

Evaluatie: 
Huur Gildestraat 6-8; €1.484,10 per maand + saldo's 

Omdat de parochie Zondereigen gedeeltelijk op Merksplas valt, komt de gemeente voor een deel tussen 
in het werkingstekort. De gemeentelijke dotatie wordt per semester gestort 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 13.356,90 17.810,00 17.810,00 

Saldo -13.356,90 -17.810,00 -17.810,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 15.000,00 15.000,00 

Saldo 0,00 -15.000,00 -15.000,00 
Actieplan: 12.10.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse 

financiële kosten Actie: 12.10.1.: Merksplas ziet zich geconfronteerd 

met diverse financiële kosten 

Evaluatie: 

OCMW 
Diverse financiële kosten (kosten zichtrekening, e.d.) 
Kosten voor sociale bijstandsrekeningen 
GEMEENTE 
Roerende voorheffing op intresten van de toegestane lening aan Ebem en op intresten ontvangen via de 
Belfius spaarrekening. Kosten voor debetkaart, payconiq transacties, elektronische berichtgeving,… 
Intresten ontvangen op de spaarrekening 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 530,07 13.183,00 13.183,00 
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Ontvangsten 4,04 500,00 500,00 

Saldo -526,03 -12.683,00 -12.683,00 
Overig Beleid 
Beleidsdoelstelling: 1.: Werk en economie 

Actieplan: 1.1.: Merksplas ondersteunt de sociale economie en geeft kwetsbare personen een kans 

op de arbeidsmarkt Actie: 1.1.1.: Merksplas participeert in en geeft ondersteuning aan 

Noorderkempen Werkt 

Evaluatie: 

jongerenwelzijn: 

- op 10 maart 2022 opent een inloophuis onder de naam Top in 't Onkrooid in Arendonk 
- het project Top in je Kop krijgt een eigen logo 
- om jongeren weerbaar te maken, wordt een reeks trainingen aangeboden in samenwerking met Arktos 
- Er is een flowchart ontwikkeld om het jeugdhulpaanbod van A tot Z in kaart te brengen 
- de stuurgroep 'Top in je Kop' bereidt een bevraging voor rond het welbevinden van kinderen en 
jongeren. Op basis van deze resultaten kunnen bijkomende acties bepaald worden voor leadergebied 
Markant+ (Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel) 

- de uitrol van de conventie eerstelijnspsychologie in onze regio wordt van nabij opgevolgd. 

GBO: 
zie 2.3.2 

Regie lokaal sociaal beleid: 

- de organisatie van een jobbeurs voor jongeren in Turnhout door VDAB wordt ondersteund. 
- er wordt een reglement gemaakt voor de inzet van artikel 60 in de privésector dat is afgestemd op de 
regio. 

- er wordt een evaluatie gemaakt van het concept wijk-werken met aanbevelingen voor de verdere 
werking ervan. 

- de implementatie van de nieuwe rol 'regie sociale economie en werk' wordt voorbereid. 
- de ILV NKW neemt deel aan het project Jobroad. De opzet bestaat uit het matchen van openstaande 
vacatures bij lokale bedrijven met talentvolle kandidaten uit de doelgroep van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt uit onze regio. 

E-inclusie: 

- het project 'iedereen digitaal' kreeg een subsidie van maximaal € 167.863 als tegemoetkoming in de 
kosten voor het project van01/01/2022 t.e.m. 31/12/2024. 

- ook voor het voortraject 'digibanken' werd een subsidie (€ 15.000) verkregen om een voortraject af te 
leggen. 

- beide projecten worden opgevolgd door een projectoproep e-inclusie met vertegenwoordigers van elke 
partnergemeente in de ILV NKW. 

Communicatie en Public Relations: 

- via een tweewekelijkse digitale publicatie 'Nieuwsflits' worden de medewerkers en partners van de ILV 
NKW op de hoogte gehouden van de actualiteit en de voortgang van lopende projecten. 

- de ILV NKW krijgt een aantal webpagina's met rechtstreekse URL, heeft een overleg met de betrokken 
communicatiediensten en bereidt een netwerkevent (Trefdag) voor. 

- de werking van de ILV wordt toegelicht tijdens een bezoek aan elk van de partnergemeenten. 

Studie en overleg: 
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- er worden vanuit de ILV NKW infosessies georganiseerd en/of tijdelijk overleg gefaciliteerd tussen de 
partnergemeenten rond een aantal uiteenlopende thema's zoals één woonactor, participatietraject 
inburgering, overleg CAW en ILV, loket kinderopvang, oplossingen voor respijtzorg voor ouders van 
kinderen met een handicap of in situatie van ernstige ziekte. - de ILV neemt actief deel aan het bestuur 
en inhoudelijk overleg binnen de ELZ Kempenland VZW. 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 29.200,00 29.200,00 

Saldo 0,00 -29.200,00 -29.200,00 
Actie: 1.1.2.: Merksplas biedt mensen werkgelegenheid in functie van open recht op sociale 
zekerheid (art. 60) 

Evaluatie: 

OCMW 

Er is 1 SINE-tewerkstelling lopende bij WEB. Daarnaast is er 1 artikel 60 § 7 tewerkstelling gerealiseerd 
in de eerste helft van 2022 (vanaf 01/04/2022 seizoenarbeider gemeentelijke groendienst). 

Via Noorderkempen Werkt is er ook een modelovereenkomst ontwikkeld voor artikel 60 § 7 
tewerkstelling in samenwerking met de privésector. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven -19,08 37.037,00 37.037,00 

Ontvangsten 460,00 55.702,00 55.702,00 

Saldo 479,08 18.665,00 18.665,00 
Actie: 1.1.3.: Merksplas ondersteunt Natuurwerk als combinatie van sociale tewerkstelling en 
reclassering 

Evaluatie: 

nieuwe overeenkomst verlenging project voor 2022 afgesloten met natuurwerk, Agentschap Natuur en 
Bos, Hoogstraten en Ministerie van Justitie voor onderhoud kolonie 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 16.320,00 16.320,00 

Saldo 0,00 -16.320,00 -16.320,00 
Actie: 1.1.4.: Merksplas doet beroep op WijkWerken 

Evaluatie: 

OCMW: 

er werd tijdens de eerste helft van 2022 geen gebruik gemaakt van het wijkwerken. 

GEMEENTE: 

er wordt gebruik gemaakt van het wijkwerken in het kader van de middagopvang Qworzo. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 500,00 500,00 

Saldo 0,00 -500,00 -500,00 
Actieplan: 1.2.: Merksplas ondersteunt haar ondernemers en handelaars 
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Actie: 1.2.1.: Merksplas informeert lokale ondernemers 

Actie: 1.2.2.: Merksplas levert de nodige vergunningen af aan de lokale ondernemers 

Actie: 1.2.3.: Merksplas legt winkelruimte op gelijkvloers op bij nieuwbouwprojecten in winkelstraat 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 3.000,00 3.000,00 

Saldo 0,00 -3.000,00 -3.000,00 
Actie: 1.2.4.: Merksplas promoot, faciliteert evenementen en participeert in projecten van lokale 
ondernemers 

Actie: 1.2.5.: Merksplas subsidieert nieuwe handelszaken in de winkelstraat door korting op de OV 

Evaluatie: 
Tot heden geen subsidieaanvragen ontvangen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 2.500,00 2.500,00 

Saldo 0,00 -2.500,00 -2.500,00 
Actieplan: 1.3.: Merksplas heeft oog voor fair trade en de korte keten 

Actie: 1.3.1.: Merksplas ondersteunt de lokale wereldwinkel 

Actie: 1.3.2.: Merksplas promoot de korte keten en lokaal winkelen 

Evaluatie: 

Op regelmatige basis wordt lokaal winkelen gepromoot via de gemeentelijke communicatiekanalen. Op 
het gemeentehuis zijn Spetsersbonnen te koop waarmee je bij lokale handelaren kan betalen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 100,00 100,00 

Saldo 0,00 -100,00 -100,00 
Actieplan: 1.4.: Merksplas biedt ruimte en ondersteuning voor de 

landbouw Actie: 1.4.1.: Merksplas organiseert inspraak voor de 

land- en tuinbouw (GALT) 

Evaluatie: 

De GALT heeft in de eerste helft van 2022 2x vergaderd, dit ging voornamelijk over: 
- leaderproject Kakelhofroute (Biezenroute) 
- voorstelling Pleckske 
- stikstofdossier (PAS) - bezwaarschrift 
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  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 420,00 420,00 

Saldo 0,00 -420,00 -420,00 
Actie: 1.4.2.: Merksplas stelt de schadecommissie samen voor schade aan teelten vast te stellen 

Actie: 1.4.3.: Merksplas participeert in projecten voor de lokale land- en tuinbouwers 

Evaluatie: 

"- lijst bezorgd aan provincie van land- en tuinbouwers +55 jaar die mogelijks geen opvolging hebben. 
- 10/3/2022: vergadering stand van zaken, toegelicht door Patricia en Dirk van de provincie, op 
gemeentehuis. 

- 31/3/2022: vergadering stuurgroep" 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 5.000,00 5.000,00 

Saldo 0,00 -5.000,00 -5.000,00 
Beleidsdoelstelling: 2.: Zorg en gezondheid 

Actieplan: 2.1.: Merksplas biedt een vangnet voor mensen die ondersteuning 

nodig hebben. Actie: 2.1.1.: Merksplas biedt financiële steun aan kwetsbare 

personen 

Evaluatie: 

GEMEENTE: 

Er zijn geen tussenkomsten begrafeniskosten geweest in 2022 

Diftar - sociaal reglement 
Inwoners kunnen tussenkomst vragen in Diftar omwille van sociale redenen - in  2022 werden er in de 
eerste helft van het jaar 10 aanvragen geregistreerd. 

Diftarkosten voor jonge kinderen - diftarkosten wegens medische redenen en diftarkosten voor 
onthaalouders: in de eerste helft van 2022 werden er 72 aanvragen geregistreerd. 

Werkingssubsidies aan instellingen voor mensen met een beperking 
De gemeente betaalt aan de verschillende instellingen voor personen met een beperking 
werkingssubsidies, met name aan MPI Oosterlo vzw, A-kwadraat vzw, Ouderraad GIBLO Beerse, 
Vriendenkring MPI De Mast, Mekanders -afdeling Markdal vzw, KVGafdeling Merksplas, KMSL-centrale 
diensten vzw, KVG vzw, het Raster vzw, het Gielsbos vzw, Ouderraad Muylenberg, KlavierEmmaüs vzw, 
Ouderraad Vibo De Ring, Vibo De Brem en Vibo Kasteelpark, Piramime vzw, Heder vzw, Dienst Vroeg- en 
Thuisbegeleiding - Provincie Antwerpen vzw, GO! SBSO Nautica Merksplas vzw, Steunpunt de 3master 
vzw, Jong KVG Noorderkempen 

Werkingssubsidie aan verenigingen voor gezinshulp 
De gemeente betaalt een werkingssubsidie aan de rouwverwerkingsgroep voor ouders van een overleden 
kind, met name aan Rouwverwerkingsgroep Kempen. 

OCMW: 

Tussenkomst huishoudhulp 
OCMW rekent geen administratiekosten aan bij sociale gebruikers. 
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Kosten voor ontspanning 
Er werden nog geen tussenkomsten in ontspanning gegeven. Corona speelt hier wel degelijk een rol in, 
gezien er minder vrijetijdsbesteding heeft plaatsgevonden. 

Leefloon, ingeschreven in het bevolkingsregister 
In de eerste helft van 2022 zijn er 19 individuele dossiers geweest, een vergelijkbare tot licht dalende 
trend t.o.v. 2021 (in 2021 waren er over het volledige jaar 35 dossiers, maar het verbruikte budget was 
rond dezelfde periode in 2021 hoger) 
Leefloon, ingeschreven in het vreemdelingenregister 
In de eerste helft van 2022 zijn er 3 individuele dossiers, een sterk dalende trend t.o.v. 2021 (11 
dossiers in totaal) 

Leefloon, dakloze 
Voor een ex-dakloze wordt gedurende een tijdelijke periode 100 % terugbetaald. In de eerste helft van 
2022 betreft dit 2 cliënten die een leefloon ontvingen als ex-dakloze. 

Leefloon-activering SINE 
We hebben momenteel 1 tewerkstelling met SINE lopen. 500 euro per maand voorzien voor WEB vzw. 

Leefloon, installatiepremie 
In 2022 is er nog geen installatiepremie toegekend. 

Steun in speciën terugvorderbaar 
Het betreft hier allerhande terugvorderbare steunen aan 19 verschillende individuen. Dit is een zeer 
sterke stijging in het aantal individuen t.o.v. 2021. Dit valt te verklaren door de vele terugvorderbare 
steunen aan Oekraïners in afwachting van de beslissing van het equivalent leefloon en het in orde maken 
van hun mutualiteit. 

Steun in speciën niet terugvorderbaar 
In totaal werden 14 unieke personen geholpen met een niet-terugvorderbare steun. Voornamelijk 
handelt het om gas- en elektriciteitstoelages die toegekend worden, vergelijkbaar met de federale 
verwarmingstoelage. Daarnaast betreft het ook andere individuele steunen. Het aantal is vergelijkbaar 
met 2021. Mogelijks is toekomstgericht een verhoging van budget nodig, naar analogie van de 
verhoogde tussenkomsten in het kader van het stookoliefonds. 

Covid-19 subsidie-25,00 EUR 
Leefloongerechtigden ontvangen maandelijks een bijkomende covid-premie van 25 euro om hen te 
ondersteunen in hun verminderde koopkracht. Deze bijkomende premie werd toegekend tot 31/03/2022. 

Covid-19 subsidie 
Federale subsidie om tussenkomsten te verlenen aan burgers in nood met een corona gerelateerde 
insteek. Het gaat om tussenkomsten op verschillende domeinen, met name: gezinsbegeleiding, 
psychologische kosten, huurkosten, energiekosten, ... Er is voor de periode 2019 - maart 2022 een 
budget beschikbaar van 29.692 euro. Deze maatregel is beëindigd op 31/03/2022. 

Tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten 
Tijdens de eerste helft van 2022 vroegen 16 unieke personen een verwarmingstoelage aan. Dit is een 
sterke stijging t.o.v. 2021. In augustus 2022 verscheen een omzendbrief met vermelding dat de 
forfaitaire toelage vanaf 01/07/2022 stijgt naar € 456 ipv € 210 omwille van de stijgende energieprijzen. 

Covid 19 jongeren & studenten zoom 18/25 (KB 03/03/2021) 
Er werd een bijkomend budget van € 2804 toegekend om individuele steun te verlenen aan jongeren 
tussen 18 en 25 jaar en studenten. Het budget mocht  nog verder besteed worden tot 31/03/2022. 

Steun in kader van fonds voor energieschulden 
Er zal een principebeslissing voorgelegd worden in het najaar van 2022. Voorlopig werden hier al kosten 
gemaakt rond minimale levering aardgas in de afgelopen winterperiode. Daarnaast zijn er ook enkele 
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tussenkomsten geweest in energieafrekeningen van personen in een kwetsbare situatie die geen beroep 
konden doen op het sociaal tarief en daardoor extra kwetsbaar zijn wegens de huidige energiecrisis. 

Minimum levering aardgas 
In de winterperiode (november - maart) kunnen burgers met een budgetmeter voor aardgas gebruik 
maken van de minimale levering. In 2022 maakten 5 individuen hier gebruik van. 

Toekenning van dienstverlening in natura 
Het betreft hier o.m. voedselpakketten en 10-beurten kaarten De Lijn. 

Betaling bijdr ziekte-en invaliditeitsverz 
Betaalde bijdragen voor LOI'ers met een statuut dat in aanmerking komt voor aansluiting bij 
ziekteverzekering. Concreet ging het in 2022 om 2 LOI'ers. 

Bijdrage kost dr aanwez gehand in instellingen 
Tussenkomst die Merksplas voorziet aan A-kwadraat - er wordt per tewerkgestelde inwoner een bedrag 
van € 0,50/dag voorzien. 

Verbl.kost bejaard in rusthuis en andere inst 
Er is een stijging in het aantal dossiers met tussenkomst rusthuiskosten t.o.v. de voorafgaande jaren.  
Lopende dossiers 2019 en 2020: 5x rusthuis en 1x instelling. In 2021 waren er 7 dossiers rusthuiskosten 
en 1 dossier instellingskosten.  In 2022 waren er 8 dossiers rusthuiskosten en 2 dossiers 
instellingskosten. 

Plaatsingskosten in onthaaltehuizen 
Dit betreft de  jaarlijkse contributiekost aangerekend voor de samenwerking met Kina. Daarnaast 
participeert Merksplas aan het noodopvangplan van Welzijnszorg Kempen en wordt er ook regelmatig 
samengewerkt met de opvang van CAW. In 2022 is er reeds een individuele tussenkomst geweest voor 4 
unieke personen in de korte opvang. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2021. 

Tussenkomst huishoudhulp 
Het betreft hier een individuele tussenkomst voor 1 uniek persoon. 

Bijdrage in de huur 
Het betreft hier tussenkomsten huurwaarborg en 1ste maand huur. Er werden reeds 4 unieke personen 
geholpen in 2022. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2021 (4 personen) omdat de rapportage van 2022 
enkel de eerste hellft van het jaar omvat. In 2020 werden  5 unieke personen geholpen. 

Bijdrage kosten van medische verzorging 
Er werd in de eerste helft van 2022 ondersteuning geboden in de betaling van de medische kosten bij 5 
unieke cliënten. Het betreft hier unieke cliënten met specifieke medische noden waarbij een tussenkomst 
voorzien wordt. Sterke stijging in aantal cliënten t.o.v. 2021. 

Bijdrage voor farmaceutische kosten 
Er werd in het voorjaar ondersteuning geboden in de betaling van de farmaceutische kosten bij 1 unieke 
cliënt. 

Bijdrage voor begrafeniskosten 
In de eerste helft van 2022 zijn er geen aanvragen tussenkomst begrafeniskosten geweest waarvoor 
OCMW Merksplas bevoegd was. 

Tegemoetkoming steunv. c. buitenl beh z bevolk.reg. 
Het gaat hier om de toekenning van het equivalent leefloon aan 16 uniek personen, waaronder 15 
Oekraïners. Voor Oekraïense vluchtelingen wordt gedurende de eerste 4 maanden door de POD MI een 
terugbetaling van het leefloon gedaan aan 135 %. 

Tegk ambulante medische kosten 
Het betreft ambulante dokterskosten voor LOI'ers en cliënten dringende medische hulp. Er was reeds een 
erg grote stijging in deze kosten t.o.v. 2019 en 2020 (+/- 600 euro in 2019, +/- 400 euro in 2020). Ook 
nu is er een stijging van de kosten t.o.v. 2021. Er wordt sterk toezicht gehouden dat bewoners enkel via 
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verwijzing naar de arts gaan. Er waren wel 2 bewoners met hogere kosten (enkeloperatie en knie + 
psychosomatische klachten en onderzoeken hieromtrent). Deze verklaren tot hiertoe de hogere kosten. 

Tegk ziekte en hospitalisatiekosten tgv asielzoeker 
Het betreft farmaceutische kosten van LOI'ers en dringende medische hulp. In 2021 bedroegen de kosten 
€ 575,19 voor 6 personen. Voor de eerste helft van 2022 bedragen de kosten € 1.609,10 voor 7 
personen (hierin inbegrepen ook een dossier niet LOI maar dringende medische hulp met erg hoge 
medische kost - dit wordt 100 % terugbetaald door de POD MI) 

Socio-culturele toelage 
Jaarlijks ontvangt het OCMW subsidies voor sociale participatie en activering. Voor 2022 is ondertussen 
het exacte bedrag gekend, nl. € 3.396. 

Subsidie Minimum levering aardgas 
Het betreft de 70 % terugbetaling van de minimale levering aardgas aan het OCMW door Fluvius. 

Recuperatie rusthuiskosten 
Er zijn 5 personen van wie een tussenkomst als onderhoudsplichtige ontvangen wordt. Daarnaast is er 
ook een terugvordering van rusthuiskosten ingevolge verkoop van eigendom, waarop een hypotheek 
genomen was door OCMW Merksplas. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 232.200,79 370.814,00 370.814,00 

Ontvangsten 131.482,82 344.850,00 344.850,00 

Saldo -100.717,97 -25.964,00 -25.964,00 
Actie: 2.1.2.: Merksplas biedt psychosociale steun aan kwetsbare personen 

Evaluatie: 
OCMW: 

Merksplas heeft een overeenkomst met CGG, waardoor een eerstelijnspsychologe wekelijks een halve 
dag op het OCMW van Merksplas aanwezig is, doorverwijzing gebeurt vanuit de sociale dienst. 

Actie: 2.1.3.: Merksplas biedt juridische steun aan kwetsbare personen 

Evaluatie: 
OCMW: 

continuering van het bestaande intergemeentelijk samenwerkingsverband rond de juridische dienst 
(Baarle-Hertog, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Rijkevorsel en Hoogstraten). OCMW Merksplas is de 
juridische werkgever van beide juristes. 

Actie: 2.1.4.: Merksplas biedt materiële steun aan kwetsbare personen 

Actie: 2.1.5.: Merksplas biedt logistieke steun aan kwetsbare personen 

Actie: 2.1.6.: Merksplas ondersteunt ontwikkelingssamenwerking met een lokale binding 

Evaluatie: 
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Jaarlijks krijgen een aantal projecten ondersteuningen, de projecten werden reeds ingediend - de 
definitieve goedkeuring en toewijzing van de budgetten gebeurt in het najaar. 1 aanvraag 
kortverblijf werd goedgekeurd organisatie van toekomstmoment Merksplas Mondiaal om de werking 
te evalueren en naar de toekomstige werking te kijken 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 3.450,00 28.700,00 28.700,00 

Saldo -3.450,00 -28.700,00 -28.700,00 
Actieplan: 2.2.: Merksplas werkt samen om de ondersteuning te versterken 

Actie: 2.2.1.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met derde instanties 

Evaluatie: 

OCMW: 

Soc-culturele toelage 
De wabliefkrant werd aangekocht en er werd een toelage voorzien voor de Oversteek. Daarnaast is er 
een principebeslissing voor de overige middelen: tussenkomst activiteiten, tussenkomst aankoop fiets  + 
acties najaar (kermisbonnetjes, bon schoenen/kledij). 

Aansluiting project budgetcoaches 
In de eerste helft van 2022 waren er 3 dossiers met een budgetcoach, waarvan 1 intussen is stopgezet. 
Dit is een stijging t.o.v. 2021. Spijtig genoeg ligt het project momenteel even stil en wordt intern bij CAW 
bekeken of en onder welke vorm dit verder kan gezet worden. 

Verjaardagscadeau Feestvarken-aankoop Spetsersbonnen 
Dit gaat om de aankoop van Spetsersbonnen die toegevoegd worden aan het verjaardagspakket 
afgeleverd door Feestvarken vzw om kinderen in armoede (ook verjaardagspakketten voor kinderen 
van 1 en 2 jaar) toch een aangename verjaardag te kunnen bezorgen. Tot en met juli 2022 hebben 28 
kinderen kunnen genieten van dit verjaardagscadeau. De jaarlijkse bijdrage aan Feestvarken VZW 
bedraagt € 861. 

Vergoeding psycholoog 
Zitdag op maandag door psychologe CGG in het Sociaal Huis. Het betreft hier de vergoeding van het 1ste 
en 2de kwartaal 2022. 

Samenwerkingsovereenkomst verslavingskoepel Kempen 
Deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend in 2021 en is ondertussen opgestart. In het najaar 
van 2022 zal er ook een praatgroep worden geïnstalleerd met locatie te Merksplas. Op heden kunnen 
Merksplasse inwoners nog aansluiten op locaties in onze randgemeenten. Er wordt een tussenkomst 
voorzien van € 2.500 ingevolge deze samenwerkingsovereenkomst (+ € 200 forfaitair voor onkosten) 

Project Top in je Kop (leaderproject, in samenwerking met 
de ILV NKW. Ook hier wordt € 7.500 budget voorzien. 

Participeren aan het inrichten van aangepast vervoer in de 
Kempen Samenwerking Welzijnszorg Kempen - Rolmobiel 

Samenwerking met Thuiszorg Kempen en de Wijkwerking. 

Ondersteuning Buddy-werking regio Kempen 
Bijdrage van OCMW Merksplas aan de werking van Armen Tekort.5 personen genoten van een 
begeleiding in 2022. 2 daarvan zijn stopgezet wegens verhuis. Er zijn ook 3 aanvragen geweest, waarvan 
2 nog in behandeling en 1 niet mogelijk wegens verhuis. 

Merksplas heeft het samenwerkingsprotocol ondertekend dat intersectoraal casusoverleg door Family 
Justice Center Kempen mogelijk maakt. 
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Merksplas kan via Welzijnszorg Kempen ook toetreden tot de samenwerking in casu het housing first 
principe (in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen). 

De conceptnota collectieve noodopvang voor daklozen, gecoördineerd via Welzijnszorg Kempen, werd 
principieel goedgekeurd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 12.880,59 36.150,00 36.150,00 

Saldo -12.880,59 -36.150,00 -36.150,00 
Actie: 2.2.2.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met vrijwilligers 

Evaluatie: 

OCMW: 

Continueren en blijvend mobiliseren van de huidige vrijwilligerswerking 
Ondertussen zijn, na de strengste coronaperiode, heel wat activiteiten terug opgestart: de MMC, het eet-
beweegmoment, plantjesverkoop Kom op tegen Kanker ... De vrijwilligersavond met de dag van de 
vrijwilliger is opnieuw niet kunnen doorgaan wegens corona. Er werd wel een digitaal kaartje verstuurd. 

Het reglement van de MMC Merksplas werd aangepast (tariefverhoging km-vergoeding) 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 800,00 800,00 

Saldo 0,00 -800,00 -800,00 
Actie: 2.2.3.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met andere gemeenten 

Evaluatie: 

OCMW: 
Algemene werkingsbijdrage 2022 Welzijnszorg Kempen 
De algemene werkingsbijdrage is een geïntegreerde bijdrage inclusief bijdrage CAW De Kempen en 
bijdrage voor residentiële drugopvang (‘t Kader). 
Gemeente 
Eerstelijnszone 
Merksplas vormt met Turnhout, Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Baarle-Hertog, Vosselaar, Oud-
Turnhout, Ravels en Arendonk de ELZ Kempenland. 
Schakelzorgcentrum is niet meer geactiveerd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 8.801,98 11.918,00 11.860,00 

Saldo -8.801,98 -11.918,00 -11.860,00 
Actieplan: 2.3.: Merksplas komt naar de kwetsbare personen toe 

Actie: 2.3.1.: Merksplas werkt outreachend bv. de seniorenkrant 

Evaluatie: 

De seniorenkrant wordt verstuurd naar de inwoners +65 jaar, één per adres - 1190 adressen in totaal. 
De senioren worden zo op de hoogte gehouden van evenementen, activiteiten en interessante informatie 
uit Merksplas. Tot op heden zijn er 2 edities van de seniorenkrant uitgekomen in 2022. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 3.786,36 9.000,00 9.000,00 

Saldo -3.786,36 -9.000,00 -9.000,00 
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Actie: 2.3.2.: Merksplas werkt outreachend via het geïntegreerd breed onthaal 

Evaluatie: 

Er wordt een 6wekelijjks kort online webinar (infofocus) georganiseerd voor alle basiswerkers van de 
partnergemeenten van de ILV NKW, CAW De Kempen en de diensten maatschappelijk werk van de 
mutualiteiten. 

De actie 'aandacht voor de werkkracht' richt zich, samen met Prevent Agri, op de gezondheid, welzijn en 
veiligheid van de land- en tuinbouwers en seizoenarbeiders in onze regio. Op vraag van bedrijfsleiders 
voert Prevent Agri een gratis audit uit. 

Het pilootproject zorg- en welzijnsknooppunten van de ELZ Kempenland wordt inhoudelijk ondersteund 
(vnl. door Hoogstraten). 

De agrozorgwijzer Noorderkempen wordt proactief aan de land- en tuinbouwers verdeeld. 

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt ondersteund door de redactie van een 
welkomstbrochure, een extra infofocus en het inzetten van extra toegekende middelen GBO. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00 

Saldo 0,00 -1.500,00 -1.500,00 
Actie: 2.3.3.: Merksplas werkt outreachend via de bekendmaking van het aanbod 

Evaluatie: 

OCMW 
Het OCMW werkt outreachend door middel van huisbezoeken senioren, huisbezoeken overlijden, 
huisbezoeken in het kader van het LAC, brieven en huisbezoeken in functie van aankondiging van 
uithuiszettingen. 
Daarnaast wordt er ook proactief gewerkt via de werking met de onderwijscheques, vertrekkend vanuit 
de doelgroep verhoogde tegemoetkoming via de KSZ. Er wordt hier meteen ook informatie rond andere 
voordelen waarop men recht heeft, aan gekoppeld. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 5.500,00 5.500,00 

Saldo 0,00 -5.500,00 -5.500,00 
Actieplan: 2.4.: Merksplas sensibiliseert en organiseert projecten om een goede gezondheid 

in stand te houden Actie: 2.4.1.: Merksplas werkt samen met de Gezondheidsraad 

Evaluatie: 

De gezondheidsraad heeft een tijdje stil gelegen. In september 2022 zal deze terug heropstarten. Daarbij 
zullen volgende thema's voorgesteld worden: hartveilig Merksplas en preventie borstkanker. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00 

Saldo 0,00 -1.500,00 -1.500,00 
Actie: 2.4.2.: Merksplas sensibiliseert haar burgers rond gezondheid 

Evaluatie: 

Merksplas betaalt een werkingssubsidie aan Logo Kempen, een organisatie die de gemeente ondersteunt 
in hun preventief gezondheidsbeleid. Het thema van 2022 werd nog niet definitief bepaald. In september 
zal aan de gezondheidsraad voorgesteld worden: hartveilig Merksplas en preventie borstkanker. 
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Project gele doos 
De inwoners die in 2022 70 jaar worden, zijn uitgenodigd geworden om een gele doos te gaan halen bij 
de apotheker. Er zijn geen nieuwe dozen aangekocht moeten worden, omdat er nog voldoende voorraad 
was. Ongeveer 100 personen werden aangeschreven, de helft van deze groep is een gele doos gaan 
halen. 

Eet-beweegmoment: 
Omwille van de covid19 is er het eet-beweegmoment pas opgestart geworden op 28/03/2022. In het 
eerste semester zijn er 249 personen naar het eet-beweegmoment gekomen. In de eerste helft van 2022 
is er 3x een eet-beweegmoment geweest, met lesgever. Daarnaast zijn er ook enkele eet- en 
spelletjesmomenten geweest. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 2.366,65 12.535,00 12.535,00 

Ontvangsten 1.670,50 6.000,00 6.000,00 

Saldo -696,15 -6.535,00 -6.535,00 
Actie: 2.4.3.: Merksplas ontwikkelt en ondersteunt projecten rond gezondheid 

Evaluatie: 

Merksplas: dementievriendelijke gemeente 
In het eerste semester van 2022 zijn er geen projecten gebeurd voor dementievriendelijke gemeente. 

Tussenkomst gebruikers activiteit 
gezondheidsraad Er heeft nog geen 
gebruikersactiviteit plaatsgevonden. 

Merksplas heeft een overeenkomst afgesloten met Verslavingskoepel Kempen vzw. Deze samenwerking 
is opgestart in het voorjaar 2022 - de samenkomsten ter plaatse in Merksplas gaan opstarten in het 
najaar 2022. 

Merksplas heeft nog niet moeten tussenkomen in de werkingssubsidie van 't Kader. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 10.075,00 10.075,00 

Ontvangsten 0,00 500,00 500,00 

Saldo 0,00 -9.575,00 -9.575,00 
Beleidsdoelstelling: 3.: Veiligheid 

Actieplan: 3.1.: Merksplas participeert in de hulpverleningszone Taxandria  

Actie: 3.1.1.: Merksplas participeert in de hulpverleningszone Taxandria 

Evaluatie: 

De gemeentelijke werkingsbijdrage wordt maandelijks gestort. De investeringsbijdrage wordt 1x per jaar 
afgerekend a rato van de gedane en bestelde investeringen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 309.672,00 412.888,00 412.888,00 

Saldo -309.672,00 -412.888,00 -412.888,00 

Investeringen Uitgaven 54.139,50 108.279,00 108.279,00 

Saldo -54.139,50 -108.279,00 -108.279,00 
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Actieplan: 3.2.: Merksplas participeert in de politiezone 

Noorderkempen Actie: 3.2.1.: Merksplas participeert in de 

politiezone Noorderkempen 

Evaluatie: 
De gemeentelijke werkingsbijdrage wordt per kwartaal gestort. De investeringsbijdrage wordt op het 
einde van het jaar afgerekend à rato van vastgelegde of betaalde investeringen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 368.073,00 490.764,00 490.764,00 

Saldo -368.073,00 -490.764,00 -490.764,00 

Investeringen Uitgaven 28.641,00 57.282,00 57.282,00 

Saldo -28.641,00 -57.282,00 -57.282,00 
Actieplan: 3.3.: Merksplas participeert in de Lokale Vereniging Noodplanning 

Noorderkempen Actie: 3.3.1.: Merksplas participeert in de Lokale Vereniging 

Noodplanning Noorderkempen 

Evaluatie: 

Samen met Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar, Baarle-Hertog, Ravels en Arendonk vormt 
Merksplas een interlokale vereniging die twee VTE noodplanambtenaren in dienst heeft. Eén 
noodambtenaar nam ontslag. Er wordt een vacature uitgeschreven. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 4.207,45 12.500,00 12.500,00 

Saldo -4.207,45 -12.500,00 -12.500,00 
Actieplan: 3.4.: Merksplas valt terug op een politiereglement overlast en beteugelt dit met gemeentelijke 

administratieve sancties Actie: 3.4.1.: Merksplas valt terug op een politiereglement overlast en beteugelt 

dit met gem. adm. sancties 

Evaluatie: 

Er werden 2 GAS-boeten in onwaarde gesteld wegens faling en ontoereikend actief, of verhuis naar het 
buitenland. 

Er werden 5 boetes wegens een verkeersovertreding en 10 wegens overlast opgesteld. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 174,00 1.989,00 1.989,00 

Ontvangsten 1.839,00 3.000,00 3.000,00 

Saldo 1.665,00 1.011,00 1.011,00 
Actieplan: 3.5.: Merksplas biedt ondersteuning aan de Strafinrichting en aan het Centrum voor 
Illegalen 

Actie: 3.5.1.: Merksplas biedt ondersteuning aan de Strafinrichting en het Centrum voor Illegalen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 
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Exploitatie Uitgaven 742,25 10.500,00 10.500,00 

Ontvangsten 28.200,00 29.500,00 29.500,00 

Saldo 27.457,75 19.000,00 19.000,00 
Beleidsdoelstelling: 4.: Vrije tijd 

Actieplan: 4.1.: Merksplas koopt materialen aan om ter beschikking te stellen van het 

verenigingsleven Actie: 4.1.1.: Merksplas koopt materialen aan om ter beschikking te 

stellen van het verenigingsleven 

Evaluatie: 
Jeugd 
Er werd een nieuw drumstel voor 't Kram aangeschaft. 
Technische dienst 
Er werden 15 tafels en bijhorende transportwagen en 
verstelbare podiumelementen en verlichting expowanden 
aangekocht. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 250,00 250,00 

Saldo 0,00 -250,00 -250,00 

Investeringen Uitgaven 10.776,26 10.000,00 10.000,00 

Saldo -10.776,26 -10.000,00 -10.000,00 
Actieplan: 4.2.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten voor 

vrijetijdsbesteding Actie: 4.2.1.: Merksplas ontplooit diverse 

activiteiten rond sport 

Evaluatie: 

In het voorjaar van 2022 vonden volgende 
activiteiten plaats: - Start to run 
- Loopevenement leerlingen 
- Crea-omnisportweek paasvakantie 
- Dansweek paasvakantie 
- Ondersteuning seniorensportdag 
- Ondersteuning schoolsportdagen Qworzó en VBS 
Van september tot juni gaan volgende lessenreeksen door: 
- Sportsnack: Naschools sportaanbod voor lagere schoolkinderen 
- Fitmix: Gevarieerd aanbod voor volwassenen 
- Wekelijkse beweegsessies voor senioren 
In samenwerking met de Sportregio Noorderkempen werden volgende activiteiten georganiseerd: 
- Sportradentreffen te Rijkevorsel 
- Inspiratiesessies Bovenlokale Sportclubondersteuning te Merksplas 
- Workshop belanghebbenden bovenlokale sportinfrastructuur te Turnhout 
De vrijetijdsdienst brengt 3 keer per jaar een brochure uit waarin het vrijetijdsaanbod tijdens 
schoolvakanties en het naschoolse vrijetijdsaanbod gebundeld worden. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 12.273,98 45.125,00 45.125,00 

Ontvangsten 28.023,30 20.800,00 20.800,00 
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Saldo 15.749,32 -24.325,00 -24.325,00 
Actie: 4.2.2.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond cultuur 

Evaluatie: 
Jeugd 
Nieuwjaarsreceptie JR + Inhuldiging jeugdlaureaat op 18/2, Workshop Juwelen & meer op 28/2 
en 3/3, cursus Gemachtigd Opzichter op 5/3, netwerkmoment UiT-databank op 2/4, 
Buitenspeeldag op 20/4, EHBO-cursus op 21/5 Cultuur 
Organisatie netwerkmoment cultuur in mei (ism bibliotheek) 
kindervoorstelling De kleine Prins in kerstvakantie (ism De Spetter): werd verzet van kerstvakantie naar 
krokusvakantie omwille van corona organisatie netwerkmoment vrijetijdsdiensten: infomoment 
UiTdatabank (2 april) 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 18.665,91 38.500,00 38.500,00 

Ontvangsten 1.624,50 22.000,00 22.000,00 

Saldo -17.041,41 -16.500,00 -16.500,00 
Actie: 4.2.3.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond toerisme 

Evaluatie: 

Algemene Vergadering op 31/3, netwerkmoment UiT-databank op 2/4, OTS Werfbezoek Kolonie op 1/5, 
Culinaire Fietsroutes, 
Wandelzoektocht Davidsfonds, Hillskammlauf in Delligsen op 4/6, Halve Marathon in Grodzisk Wlkp. op 
11/6, Platinum Jubilee Queen in Hatfield van 1 tot 5/6, inzameling hulpgoederen Oekraïne 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 7.706,61 15.350,00 15.350,00 

Ontvangsten 303,10 0,00 0,00 

Saldo -7.403,51 -15.350,00 -15.350,00 
Actie: 4.2.4.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond de bibliotheek 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 31.754,52 63.030,00 63.030,00 

Ontvangsten 848,10 2.000,00 2.000,00 

Saldo -30.906,42 -61.030,00 -61.030,00 
Actie: 4.2.5.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond jeugd 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 7.693,93 8.455,00 8.455,00 

Ontvangsten 5.110,00 1.500,00 1.500,00 

Saldo -2.583,93 -6.955,00 -6.955,00 
Actieplan: 4.3.: Merksplas betrekt verschillende doelgroepen bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen 

Actie: 4.3.1.: Merksplas betrekt senioren bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 9.250,00 9.250,00 

Ontvangsten 0,00 1.500,00 1.500,00 
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Saldo 0,00 -7.750,00 -7.750,00 

Investeringen Uitgaven 4.999,01 0,00 0,00 

Saldo -4.999,01 0,00 0,00 
Actie: 4.3.2.: Merksplas betrekt jongeren bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 32.847,42 7.467,00 7.467,00 

Saldo -32.847,42 -7.467,00 -7.467,00 
Actie: 4.3.3.: Merksplas betrekt kwetsbare personen bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen 

Evaluatie: 

Tot op heden zijn er voor het jaar 2022 88 vrijetijdspassen uitgedeeld. 
Er zijn 7 tussenkomsten geweest (verenigingen). Veel tussenkomsten zullen in het najaar komen, bij de 
opstart van het nieuwe schooljaar. 
In het najaar zal ook de overstap gemaakt worden om vanaf januari 2023 in te stappen in de Uitpas. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 1.546,25 18.484,00 18.484,00 

Ontvangsten 1.059,57 2.522,00 2.522,00 

Saldo -486,68 -15.962,00 -15.962,00 

Investeringen Uitgaven 2.857,42 2.500,00 2.500,00 

Saldo -2.857,42 -2.500,00 -2.500,00 
Actieplan: 4.4.: Merksplas richt in elke wijk speelpleintjes in voor de kinderen 

Actie: 4.4.1.: Merksplas richt in elke wijk speelpleintjes in voor de kinderen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 419,49 3.000,00 3.000,00 

Saldo -419,49 -3.000,00 -3.000,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 40.625,00 40.625,00 

Saldo 0,00 -40.625,00 -40.625,00 
Actieplan: 4.5.: Merksplas organiseert inspraak via diverse 

adviesraden Actie: 4.5.1.: Merksplas organiseert inspraak via 

diverse adviesraden 

Evaluatie: 

Het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van de sportraad komen beiden maandelijks bijeen. In 
januari en juni werden digitale open sportraden georganiseerd waarop ook niet-aangesloten sportclubs 
welkom zijn. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 3.740,42 5.300,00 5.300,00 

Saldo -3.740,42 -5.300,00 -5.300,00 
Actieplan: 4.6.: Merksplas ondersteunt het verenigingsleven 

Actie: 4.6.1.: Merksplas ondersteunt haar verenigingen op infrastructureel vlak 
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Evaluatie: 

Jeugd 
studieruimte van 2 tot 16/4 en van 21/5 tot 3/7, nieuwe toog 
Spelewei Toerisme 
baliewerking via onthaal gemeente 
Sport 
14 sportverenigingen ontvingen werkingssubsidies 
4 clubs ontvingen kadervormingssubsidies 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 1.811,49 17.992,00 17.992,00 

Ontvangsten 0,00 1.100,00 1.100,00 

Saldo -1.811,49 -16.892,00 -16.892,00 
Actie: 4.6.2.: Merksplas ondersteunt haar verenigingen op financieel vlak 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 43.662,56 72.311,00 72.311,00 

Saldo -43.662,56 -72.311,00 -72.311,00 
Actieplan: 4.7.: Merksplas promoot diverse vrijetijdsactiviteiten 

Actie: 4.7.1.: Merksplas promoot diverse vrijetijdsactiviteiten 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 3.095,40 5.550,00 5.550,00 

Saldo -3.095,40 -5.550,00 -5.550,00 
Beleidsdoelstelling: 5.: Onderwijs 

Actieplan: 5.1.: Merksplas stelt functionele infrastructuur ter beschikking aan het gemeentelijk 
onderwijs 

Actie: 5.1.1.: Merksplas stelt functionele infrastructuur ter beschikking aan het gemeentelijk 
onderwijs 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Uitgaven 0,00 20.000,00 20.000,00 

Saldo 0,00 -20.000,00 -20.000,00 
Actieplan: 5.2.: Merksplas ondersteunt de werking van het onderwijs 

Actie: 5.2.1.: Merksplas ondersteunt de werking van het onderwijs 

Evaluatie: 

Qworzó 
De school koopt didactisch materiaal aan om een goede kleuterwerking te organiseren. 
Er zijn heel wat kleine noden in een kleuterschool die maakt dat deze haar werking goed kan uitvoeren. 
De school publiceert een flyer voor de aanwerving van nieuwe kleuters 
De kleuters krijgen een voordracht van auteurs om hen warm te maken voor het leren 
grijpen naar boeken. De school ontvangt werkingsmiddelen van de overheid 
De ouders betalen de schoolrekeningen van hun kinderen. 
De school heeft nood aan didactische materialen en schoolmaterialen om een goede dagelijkse 
onderwijswerking te organiseren. Om de school te blijven verfraaien en ontplooien worden er 
investeringen gedaan die de werking optimaliseren. 
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De school heeft een brochure die jaarlijks vernieuwd en gedrukt wordt. 
De bib organiseert auteurslezingen voor de leerlingen van de lagere school. Ze maken kennis 
met boeken en verhalen Het schoolbestuur ondersteunt de school door werkingsmiddelen toe te 
kennen aan personeel. 
De school betaalt kosten op horeca n.a.v. het bedelen van soep in de refter. 
De ouders betalen middagtoezichten en dergelijke via de schoolrekening. 
De school wint een prijs van het Koning Boudewijn fonds en doet hiermee een uitwisseling met een 
Brusselse school. Het bedrag wordt verdeeld onder de 2 scholen. 
De school verkocht tweedehandsmaterialen van een methode die we zelf niet meer gebruiken. 
Het schoolbestuur ondersteunt het schoolzwemmen van Qworzó en dit van de vrije school uit Merksplas 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 99.121,13 177.135,00 177.135,00 

Ontvangsten 350.031,63 392.339,00 392.339,00 

Saldo 250.910,50 215.204,00 215.204,00 
Actieplan: 5.3.: Merksplas werkt een pedagogisch project uit voor 

haar onderwijs Actie: 5.3.1.: Merksplas werkt een pedagogisch project 

uit voor haar onderwijs 

Evaluatie: juniorbudgetbeurs - rondleiding in het 

Sociaal Huis Merksplas 

In coronaperiode werd dit initiatief stopgezet. Het overleg met de scholen wordt in het najaar van 2022 
terug opgestart. Er zal ook op dat moment bekeken worden of er interesse is om dit in de toekomst 
opnieuw te laten doorgaan. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 2.500,00 2.500,00 

Saldo 0,00 -2.500,00 -2.500,00 
Actieplan: 5.4.: Merksplas brengt verschillende actoren uit onderwijsveld samen en 

faciliteert samenwerking Actie: 5.4.1.: Merksplas participeert in en doet beroep op OVSG 

Evaluatie: 
Qworzó 
De onderwijskoepel OVSG ondersteunt haar scholen. We kunnen rekenen op de dienst voor juridische en 
pedagogische hulpvragen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 3.111,46 3.275,00 3.275,00 

Saldo -3.111,46 -3.275,00 -3.275,00 
Actie: 5.4.2.: Merksplas participeert en werkt samen met de scholengemeenschap 

Actie: 5.4.3.: Merksplas overlegt met de verschillende scholen op het grondgebied over de netten 
heen 

Evaluatie: 

Er zijn van uit de sociale dienst samenwerkingsverbanden in het kader van de onderwijscheques, het 
project 'top in je kop', gezondheidsraad, .... 
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Een gemeenschappelijk structureel overleg wordt opnieuw opgestart in het najaar 2022. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 1.570,00 1.820,00 1.820,00 

Saldo -1.570,00 -1.820,00 -1.820,00 
Actie: 5.4.4.: Merksplas stemt de buitenschoolse kinderopvang af op de scholen 

Actie: 5.4.5.: Merksplas stemt de werking van de bibliotheek af op de scholen 

Actieplan: 5.5.: Merksplas geeft kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug via 

onderwijscheques Actie: 5.5.1.: Merksplas geeft kwetsbare gezinnen een duwtje 

in de rug via onderwijscheques 

Evaluatie: 

Onderwijscheques 
In 2021 werd de werking van de onderwijscheques uitgebreid naar middelbaar en hoger onderwijs. Er 
werd een samenwerking met de ziekenfondsen opgezet en er werd gekozen om de mensen proactief aan 
te schrijven. In het voorjaar van 2022 is er een evaluatie gebeurd. Over het algemeen gezien is alles 
goed verlopen en waren de burgers tevreden over de werking. Daarom wordt voorgesteld om in 2022 
dezelfde werking aan te houden, met de achterliggende doelstelling om ook nu weer via de 
onderwijscheques burgers te informeren inzake bijkomende rechten. 
In de zomerperiode 2022 werd reeds gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 
(opvragen lijsten KSZ, opmaak folder, aanschrijven mutualiteiten voor samenwerking, aanschrijven 
scholen i.f.v. afrekening voorgaand schooljaar en informeren volgend schooljaar), zodat er vlot kan 
opgestart worden in het nieuwe schooljaar. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 122,00 7.750,00 7.750,00 

Saldo -122,00 -7.750,00 -7.750,00 
Actieplan: 5.6.: Merksplas faciliteert het deeltijds kunstonderwijs 

Actie: 5.6.1.: Merksplas participeert in en ondersteunt het deeltijds kunstonderwijs 

Evaluatie: 

Merksplas vormt met Hoogstraten, Rijkevorsel, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de Benelux Groepering 
voor Territoriale Samenwerking BGTS Academie De Noorderkempen en staat in voor het onderhoud van 
het patrimonium dat ze ter beschikking stelt, draagt bij tot de aankoop van didactisch materiaal en 
draagt een deel van de werkingskosten. 
Na de vakantie zou de academie in Merksplas samen met een afdeling van IKO (beeldende kunst) een 
plaats kunnen krijgen in de oude gebouwen van Markdal in de Kloosterstraat. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 10.646,82 36.552,00 36.552,00 

Saldo -10.646,82 -36.552,00 -36.552,00 

Investeringen Uitgaven 74.398,08 0,00 0,00 

Saldo -74.398,08 0,00 0,00 
Beleidsdoelstelling: 6.: Kinderopvang – Huis van het Kind 

Actieplan: 6.1.: Merksplas zorgt voor de nodige infrastructuur voor een goede kinderopvang 
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Actie: 6.1.1.: Merksplas zorgt voor de nodige infrastructuur voor een goede kinderopvang 

Actieplan: 6.2.: Merksplas ondersteunt de goede werking van de kinderopvang 

Actie: 6.2.1.: Merksplas ondersteunt de goede werking van de kinderopvang 

Evaluatie: 

Er is een nieuwe motor voor het groot springkasteel. Op 25 juni vierden wij het 20-jarig bestaan van 
de Kinderclub. Voor elk kind was er een leuke drinkbus met het nieuwe logo van de gemeente. 
In maart is sinds lange tijd het LOK terug fysiek bijeengekomen.  De grote lijnen ivm met kinderopvang, 
BOA worden hier uitgezet. 
Ouders betalen een vaste bijdrage afhankelijk van de aanwezigheidsduur van het kind.  Er is een korting 
voorzien voor gelijktijdigheid van broers en zussen. Ook wordt er voor bepaalde gezinnen een sociaal 
tarief toegepast.  De ouderbijdrage is sinds 2010 niet meer verhoogd. 
Tot 2026 krijgen we jaarlijks een vast bedrag van Kind en Gezin.  Nadien worden de subsidies gekoppeld 
aan het aantal kinderen tussen 2 en 12 jaar. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 3.037,71 17.601,00 17.601,00 

Ontvangsten 408.067,87 277.500,00 277.500,00 

Saldo 405.030,16 259.899,00 259.899,00 
Actieplan: 6.3.: Merksplas werkt samen met diverse instanties voor de uitbouw van het 

Huis van het Kind Actie: 6.3.1.: Merksplas ondersteunt kwetsbare gezinnen 

Evaluatie: 

Huiswerkbegeleiding is verhuisd naar de bib, 11 kinderen maken er gebruik van. Het digitaal platform 
kinderopvang 0-3 is gelanceerd, hiervoor hebben zowel de toeleiders als de initiatieven opleiding voor 
gevolgd. Het peuterspeelpunt is terug opgestart met een gemiddelde opkomst 6 kinderen. tijdens de 
week van de opvoeding is er een vormingsavond georganiseerd rond mediawijs opvoeden. De 
voorbereidingen zijn getroffen samen met de scholen voor de zomerschool. Uit het lokaal overleg is een 
werkgroep ontstaan om een ouder-kind avond te organiseren rond mediawijsheid. Ook is er een 
werkgroep rond het uitwerken van een koesterplaats. Naast de gesprekken van de opvoedingswinkel 
waren er 59 contacten met gezinnen (waaronder oudergesprekken en informatie/doorverwijzingen). Tbv 
taalondersteuning/leesbevordering is een boekenruilkast gerealiseerd in het Huis vh Kind, waarbij ook de 
brug is gemaakt naar De Oversteek. De pamperkas draait redelijk goed, zowel qua inzameling als 
verkoop. Met de komst van het consultatiebureau in het Huis wordt duidelijk dat de lijnen korter zijn en 
de diensten toegankelijker voor de gezinnen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 117,80 1.000,00 1.000,00 

Ontvangsten 124,00 46,00 46,00 

Saldo 6,20 -954,00 -954,00 
Actie: 6.3.2.: Merksplas laat alle actoren overleggen en samenwerken via het lokaal overleg 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Uitgaven 1.571,12 5.000,00 5.000,00 

Saldo -1.571,12 -5.000,00 -5.000,00 
Actie: 6.3.3.: Merksplas ondersteunt en verwijst naar de onthaalmoeders en de kinderdagverblijven 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 50,00 50,00 50,00 
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Saldo -50,00 -50,00 -50,00 
Actie: 6.3.4.: Merksplas stemt de scholen en de buitenschoolse kinderopvang op elkaar af 

Actie: 6.3.5.: Merksplas biedt een aanvullend activiteitenaanbod aan 

Evaluatie: 

Sinds dit voorjaar kunnen we terug activiteiten en uitstappen organiseren.  Het busvervoer neemt hier 
een grote slok uit de pot. Wij proberen het busvervoer te beperken. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 9.383,03 10.000,00 10.000,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -9.383,03 -10.000,00 -10.000,00 
Actie: 6.3.6.: Merksplas ondersteunt Markdal 

Actie: 6.3.7.: Merksplas werkt samen met Kind en Gezin en biedt huisvesting in het Huis van het 
Kind 

Actieplan: 6.4.: Merksplas geeft bijzondere aandacht aan het inclusief karakter van de 
kinderopvang 

Actie: 6.4.1.: Merksplas geeft bijzondere aandacht aan het inclusief karakter van de kinderopvang 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 1.266,33 4.200,00 4.200,00 

Ontvangsten 4.671,94 3.417,00 3.417,00 

Saldo 3.405,61 -783,00 -783,00 
Beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie 

Actieplan: 7.2.: Merksplas draagt zorg voor zijn erfgoed 

Actie: 7.2.1.: Merksplas draagt zorg voor zijn erfgoed 

Evaluatie: 

De werken voor de restauratie van de kerk werden toegewezen en starten september 2022. Het 
optimaliseren van de stookinstallatie van de Kolonie staat on hold. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Investeringen Uitgaven 0,00 587.349,00 100.000,00 

Ontvangsten 0,00 142.024,00 0,00 

Saldo 0,00 -445.325,00 -100.000,00 
Actieplan: 7.3.: Merksplas werkt samen met Erfgoed Noorderkempen voor onroerend, roerend en 
immaterieel erfgoed 

Actie: 7.3.1.: Merksplas werkt samen met Erfgoed Noorderkempen voor onroerend, roerend en 
immaterieel erfgoed 
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  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 11.824,48 11.825,00 11.825,00 

Saldo -11.824,48 -11.825,00 -11.825,00 
Actie: 7.3.2.: Merksplas werkt samen met de heemkring voor onroerend, roerend en immaterieel 
erfgoed 

Actie: 7.3.3.: Merksplas ondersteunt en huisvest het gevangenismuseum 

Actie: 7.3.4.: Merksplas participeert in Kempens Landschap en onderschrijft het UNESCO-dossier 
voor de kolonies 

Evaluatie: 

Merksplas draagt bij tot het streven naar verwerving van het UNESCO werelderfgoedlabel voor de 
Nederlandse en Vlaamse Kolonies. Naast een aantal Nederlandse Kolonies heeft Wortel al het label 
toegekend gekregen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 1.735,80 1.786,00 1.786,00 

Saldo -1.735,80 -1.786,00 -1.786,00 
Actieplan: 7.4.: Merksplas herdenkt de twee wereldoorlogen 

Actie: 7.4.1.: Merksplas herdenkt de twee wereldoorlogen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 700,00 700,00 700,00 

Ontvangsten 0,00 16,00 16,00 

Saldo -700,00 -684,00 -684,00 
Actieplan: 7.5.: Merksplas ondersteunt beschermde gebouwen en landschappen 

Actie: 7.5.1.: Merksplas ondersteunt beschermde gebouwen en landschappen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 40,00 42,00 42,00 

Saldo -40,00 -42,00 -42,00 
Beleidsdoelstelling: 8.: Klimaat, milieu en natuur 

Actieplan: 8.1.: Merksplas onderhoudt de waterlopen en ruimt de grachten 

Actie: 8.1.1.: Merksplas onderhoudt de waterlopen en ruimt de grachten 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 18.361,02 50.000,00 50.000,00 

Saldo -18.361,02 -50.000,00 -50.000,00 



Opvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Merksplas pag. 32 
 

Actieplan: 8.2.: Merksplas legt riolering aan en zet zo veel mogelijk in op collectieve 

afvalwaterafvoer Actie: 8.2.1.: Merksplas legt riolering aan en zet zo veel mogelijk in 

op collectieve afvalwaterafvoer 

Evaluatie: 

Projecten aanleg IBA's , Onderhoud pompstations, inventarisatie riolering 
werden opgestart. Werken aan de Hoevestraat werden voorlopig opgeleverd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 9.981,27 34.817,00 34.817,00 

Ontvangsten 345.295,63 614.688,00 614.688,00 

Saldo 335.314,36 579.871,00 579.871,00 

Investeringen Uitgaven 638.469,21 1.584.947,02 544.855,00 

Ontvangsten 0,00 2.390.856,00 518.734,00 

Saldo -638.469,21 805.908,98 -26.121,00 
Actieplan: 8.3.: Merksplas onderhoudt de bermen langs de wegen 

Actie: 8.3.1.: Merksplas onderhoudt de bermen langs de wegen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 1.800,00 1.800,00 

Saldo 0,00 -1.800,00 -1.800,00 
Actieplan: 8.4.: Merksplas ontvangt en verstrekt subsidies om een klimaat-, milieu- of natuurbeleid 
gestalte te geven 

Actie: 8.4.1.: Merksplas ontvangt en verstrekt subsidies om een klimaat-, milieu- of natuurbeleid 
gestalte te geven 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 3.537,78 2.500,00 2.500,00 

Saldo -3.537,78 -2.500,00 -2.500,00 
Actieplan: 8.5.: Merksplas kan milieuovertredingen sanctioneren via 

handhaving Actie: 8.5.1.: Merksplas kan milieuovertredingen 

sanctioneren via handhaving 

Evaluatie: 
Bijdrage werkingskosten juridische dienst IOK. 
De juridische dienst IOK staat gemeente en OCMW bij in het kader van overheidsopdrachten en andere 
juridische geschillen. Bijdrage interlokale vereniging Milieuhandhaving Kempen 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 19.230,24 19.232,00 19.232,00 

Saldo -19.230,24 -19.232,00 -19.232,00 
Actieplan: 8.6.: Merksplas heeft aandacht voor bosbeheer 
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Actie: 8.6.1.: Merksplas heeft aandacht voor bosbeheer 

Evaluatie: 
Lidmaatschap Bosgroep 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 460,00 687,00 687,00 

Ontvangsten 0,00 5.791,00 5.791,00 

Saldo -460,00 5.104,00 5.104,00 
Actieplan: 8.7.: Merksplas staat in voor de aanleg en onderhoud van het openbaar groen 

Actie: 8.7.1.: Merksplas staat in voor de aanleg en onderhoud van het openbaar groen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 9.969,07 40.198,00 40.198,00 

Ontvangsten 1.174,50 0,00 0,00 

Saldo -8.794,57 -40.198,00 -40.198,00 
Actieplan: 8.8.: Merksplas onderschrijft, sensibiliseert en werkt een klimaatactieplan uit 

Actie: 8.8.1.: Merksplas onderschrijft, sensibiliseert en werkt een klimaatactieplan uit 

Evaluatie: 

OCMW 
De sociale dienst neemt een aantal initiatieven om energiearmoede terug te dringen, bijv. tussenkomst in 
de minimale levering aardgas in de winterperiode, bijv. tussenkomst in de preventieve reiniging van cv-
ketels en schouwen bij OCMW-cliënten, ... Daarnaast wordt een budget voorzien voor individuele 
tussenkomsten voor OCMW-cliënten in het kader van de stijgende energieprijzen. Er bestaat een extra 
budget voor individuele tussenkomsten in het kader van de stijgende energieprijzen voor cliënten die 
geen recht hebben op het sociaal tarief. We maakten hier al in 2 individuele dossiers gebruik van.  We 
merken namelijk dat in de afgelopen winterperiode de vastgelegde tarieven voor sociaal tarief nog laag 
lagen, gezien het sociaal tarief nog werd vastgelegd voor de sterke stijgingen, waardoor de afrekeningen 
binnen die groep over het algemeen nog meevielen. De groep zonder sociaal tarief kreeg echter hoge 
afrekeningen te verwerken en in deze groep heeft niet iedereen de buffer om dit te kunnen betalen. 
Gemeente 
Goedkeuring opdracht nota klimaatactieplan en opstart 
traject. Opstart omvorming uitgebreid bosbeheerplan 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 23.000,00 23.000,00 

Ontvangsten 29.274,54 0,00 0,00 

Saldo 29.274,54 -23.000,00 -23.000,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 15.000,00 15.000,00 

Saldo 0,00 -15.000,00 -15.000,00 
Actieplan: 8.9.: Merksplas neemt initiatief of participeert aan projecten 

Actie: 8.9.1.: Merksplas neemt initiatief of participeert aan projecten 

Evaluatie: 
Projecten Pleckske 2021: 
- Kakelhofroute - Biezenroute 
       --> budget: 35% Pleckske, 65% Leader 
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  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 3.968,00 3.968,00 

Saldo 0,00 -3.968,00 -3.968,00 

Investeringen Uitgaven 4.129,73 46.790,54 40.000,00 

Saldo -4.129,73 -46.790,54 -40.000,00 
Actieplan: 8.10.: Merksplas werkt een pilootproject rond 

asbestverwijdering uit Actie: 8.10.1.: Merksplas werkt een 

pilootproject rond asbestverwijdering uit 

Evaluatie: 
Het pilootproject is beëindigd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
Actieplan: 8.11.: Merksplas werkt aan de waterkwaliteit van het Merkske via het leaderproject 

'GrensboerenMerkske' Actie: 8.11.1.: Merksplas werkt aan de waterkwaliteit van het Merkske via 

het leaderproject 'GrensboerenMerkske' 

Evaluatie: 
30/06 einde Leaderproject 
Wachten op subsidie 2° declaratie voor facturatie copromotoren 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Ontvangsten 2.187,08 0,00 0,00 

Saldo 2.187,08 0,00 0,00 

Investeringen Uitgaven 10.206,35 17.465,75 0,00 

Ontvangsten 14.978,93 0,00 0,00 

Saldo 4.772,58 -17.465,75 0,00 
Actieplan: 8.12.: Merksplas, EBEM en IOK realiseren samen een groen 

energieproject Actie: 8.12.1.: Merksplas, EBEM en IOK realiseren samen 

een groen energieproject 

Evaluatie: 

Budget voorzien voor flankerende maatregelen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00 

Ontvangsten 0,00 2.500,00 2.500,00 

Saldo 0,00 -7.500,00 -7.500,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 24.264,00 20.000,00 
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Saldo 0,00 -24.264,00 -20.000,00 
Actieplan: 8.13.: Merksplas probeert de hinder zo veel mogelijk tegen te gaan 

Actie: 8.13.1.: Merksplas bestrijdt de processierupsen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 2.500,00 2.500,00 

Saldo 0,00 -2.500,00 -2.500,00 
Actie: 8.13.2.: Merksplas bestrijdt het zwerfvuil 

Evaluatie: gratis materiaal via 
project Mooimakers 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 851,01 1.000,00 1.000,00 

Saldo -851,01 -1.000,00 -1.000,00 
Actie: 8.13.3.: Merksplas zorgt voor bestrijding van schadelijke dieren en planten en andere 
probleemsituaties 

Evaluatie: bestrijding eikenprocessierups (minimale inzet gezien plaagdruk en personeelstekort) 
+ bestrijding Japanse duizendknoop 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 3.493,55 14.000,00 14.000,00 

Saldo -3.493,55 -14.000,00 -14.000,00 
Actieplan: 8.14.: Merksplas organiseert samen met IOK Afvalbeheer het ophalen van de diverse 
afvalstromen 

Actie: 8.14.1.: Merksplas organiseert samen met IOK Afvalbeheer het ophalen van de diverse 
afvalstromen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 366.442,64 662.631,00 662.631,00 

Ontvangsten 588,90 3.000,00 3.000,00 

Saldo -365.853,74 -659.631,00 -659.631,00 
Beleidsdoelstelling: 9.: Wonen 

Actieplan: 9.1.: Merksplas ontwikkelt een woonbeleid om jonge mensen een betaalbare woning te 
bieden in eigen dorp 

Actie: 9.1.1.: Merksplas vaardigt reglementen uit met betrekking tot wonen 

Actie: 9.1.2.: Merksplas werkt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Uitgaven 0,00 75.000,00 0,00 
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Saldo 0,00 -75.000,00 0,00 
Actie: 9.1.3.: Merksplas geeft ruimte aan alternatieve woonvormen 

Actie: 9.1.4.: Merksplas levert omgevingsvergunningen af 

Evaluatie: 
Kosten openbare onderzoeken (brieven en/of publicatie weekblad en/of publicatie 
nieuwsbrief en/of waarborg) - dossiers provincie: 5 
- dossiers gemeente: 33 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 1.115,79 6.000,00 6.000,00 

Saldo -1.115,79 -6.000,00 -6.000,00 
Actie: 9.1.5.: Merksplas werkt samen met Kempens Woonplatform (IOK) 

Actie: 9.1.6.: Merksplas organiseert het Lokaal Woonoverleg met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen 

Evaluatie: 
Lokaal Woonoverleg vond plaats op 21/6, 15/3, 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 420,00 420,00 

Saldo 0,00 -420,00 -420,00 
Actie: 9.1.7.: Merksplas streeft naar voldoende sociale huur- en koopwoningen conform het 
Bindend Sociaal Objectief 

Actie: 9.1.8.: Merksplas onderzoekt de huisvesting van seizoenarbeiders 

Evaluatie: 
Project werd stopgezet. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
Actieplan: 9.3.: Merksplas probeert de kwaliteit van de woningen te 

verbeteren. Actie: 9.3.1.: Merksplas participeert in de 

intergemeentelijke dienstverlening omgeving 

Evaluatie: 

Participeren in de intergemeentelijke dienst handhaving en woonbeleid (1 conformiteitsattest afgeleverd) 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 17.297,26 17.298,00 17.298,00 



Opvolgingsrapportering Gemeente en OCMW Merksplas pag. 37 
 

Saldo -17.297,26 -17.298,00 -17.298,00 
Actie: 9.3.2.: Merksplas levert een conformiteitsattest af na herstellingswerkzaamheden aan woonst 

Actie: 9.3.3.: Merksplas inventariseert leegstaande panden 

Evaluatie: 

Wordt gestort door Vlaams Gewest 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Ontvangsten 0,00 532,00 532,00 

Saldo 0,00 532,00 532,00 
Actie: 9.3.4.: Merksplas inventariseert verwaarloosde gebouwen 

Evaluatie: 

Wordt gestort door Vlaams Gewest 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
Actieplan: 9.4.: Merksplas geeft ondersteuning zodat mensen zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen. Actie: 9.4.1.: Merksplas geeft subsidies en premies om wonen te 

ondersteunen 

Evaluatie: 
OCMW: 

Voor het jaar 2021 ontvingen in 2022 235 individuele personen een mantelzorgtoelage. Er werd 
geopteerd om, ondanks overstijgen van het budget, iedereen toch het maximumbedrag te geven (€ 
360). 

Medisch pedagogische toelagen: tot op heden zijn er 15 aanvragen ingediend. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 83.298,00 94.500,00 94.500,00 

Saldo -83.298,00 -94.500,00 -94.500,00 
Actie: 9.4.2.: Merksplas Informeert en sensibiliseert rond duurzaam wonen 

Actie: 9.4.3.: Merksplas bundelt alle info rond wonen in een woonloket 

Actie: 9.4.4.: Merksplas helpt bij milderen of betalen energiefactuur 

Merksplas helpt bij milderen of betalen energiefactuur (energielening, energiemeester, budgetmeter, 
LAC) 

Evaluatie: 
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In de eerste helft van 2022 was er 1 doelgroepdossier waarvoor een Vlaamse energielening werd 
toegekend door IOK. 
Daarnaast werd er in 2 dossiers tussenkomst gegeven in energiefacturen met de middelen van de CREG-
fondsen. Ook werd in de dossiers minimale levering aardgas tussenkomst gegeven in het eigen deel. In 
het voorjaar 2022 heeft er 1 LAC Fluvius en 1 LAC Pidpa plaatsgevonden. Daarbij werden respectievelijk 
5 dossiers en 17 dossiers besproken. In het najaar 2022 staat een nieuwe LAC Fluvius en LAC Pidpa 
gepland. De sociale dienst gaat in al deze dossiers vooraf op huisbezoek om samen op zoek te gaan naar 
een oplossing of voorstel naar het LAC toe. Indien er niemand wordt aangetroffen thuis, wordt er een 
briefje achtergelaten. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Ontvangsten 3.711,87 3.800,00 3.800,00 

Saldo 3.711,87 3.800,00 3.800,00 
Actie: 9.4.5.: Merksplas werkt outreachend via huisbezoeken om noden kwetsbaren te detecteren 

Evaluatie: 
In de dossiers waar een uitnodiging rechtbank in het kader van uithuiszetting of een uithuiszetting wordt 
aangekondigd en in de dossiers LAC gaat de sociale dienst steeds op huisbezoek. 
Bij onrustwekkende signalen, tracht de sociale dienst ook steeds op huisbezoek te gaan. 
Ook in gekende dossiers wordt regelmatig op huisbezoek gegaan om zo een beter beeld van de situatie 
te krijgen (in leefloondossiers is dit trouwens verplicht). 
In 2022 werden er opnieuw meer huisbezoeken afgelegd, gezien de vrijstelling omwille van covid19 tot 
verplicht huisbezoek, weggevallen is. 

De welzijnsmedewerker heeft in de eerste helft van 2022 5 huisbezoeken aan senioren gedaan, dit op 
vraag van de mensen zelf, familie, buren,… 
De welzijnsmedewerker heeft in de eerste helft van 2022 7 huisbezoeken n.a.v. een overlijden gedaan. 
Deze zijn dus systematisch terug opgestart. 

Actie: 9.4.6.: Merksplas ondersteunt thuiszorg (maaltijden, mindermobielencentrale, rolmobiel) 

Evaluatie: 

Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaardenhulp OCMW: 
Het beheer van de gezinszorg ligt volledig in handen van Thuiszorg Kempen. 

Warme maaltijden: 
In de eerste helft van 2022 zijn er reeds 4150 maaltijden bezorgd. Er is een nieuwe prijsvraag gebeurd in 
de loop van de maand juni 2022, waarvan opdracht in juli 2022 gegund is aan een nieuwe leverancier 
(met ingang 01/09/2022 - duurtijd 2 jaar). In deze prijsvraag is inbegrepen: leveren warme maaltijden 
(inclusief deze voor het eet-beweegmoment) alsook de soep voor Qworzo. 

Mindermobielencentrale en Rolmobiel: 
In het eerste semester van 2022 zijn er 3 corona ritten gedaan. Er is bij de MMC een lichte stijging van 
het aantal leden en bij de Rolmobiel is dit stabiel gebleven. 
Merksplas participeert aan Assist-Klusdienst en betaalt hiervoor een werkingsbijdrage. 
Er zijn momenteel nog geen cijfergegevens beschikbaar over het aantal klusuren verricht over de eerste 
helft van 2022. 

Alle thuiszorgdiensten: 
De effecten van covid19 zijn grotendeels verdwenen. Er is geen tijdelijke werkloosheid meer ingeroepen 
voor de poetsdienst en het strijkatelier. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 43.310,80 126.244,00 126.244,00 

Ontvangsten 32.403,50 120.800,00 120.800,00 
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Saldo -10.907,30 -5.444,00 -5.444,00 
Actie: 9.4.7.: Merksplas ondersteunt mantelzorgers (NOAH) 

Evaluatie: 
OCMW: 

Merksplas stelt een appartement op woonerf Ter Driezen ter beschikking voor de werking van dagopvang 
door NOAH (Familiehulp) - Sedert januari 2021 ontvangt Merksplas hiervoor een vergoeding van € 333 
per maand. 

Beleidsdoelstelling: 10.: Mobiliteit 

Actieplan: 10.1.: Merksplas ontwikkelt haar visie op mobiliteit via het 

mobiliteitsplan Actie: 10.1.1.: Merksplas ontwikkelt haar visie op 

mobiliteit via het mobiliteitsplan 

Evaluatie: 
Flankerende maatregelen als schilderwerken, onderhoud Schoolstraat gebeurd. 
Bestek uitgestuurd, te weinig respons, binnenkort opnieuw proberen 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 1.097,63 5.000,00 5.000,00 

Saldo -1.097,63 -5.000,00 -5.000,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 50.000,00 50.000,00 

Saldo 0,00 -50.000,00 -50.000,00 
Actieplan: 10.2.: Merksplas draagt de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker hoog in het 
vaandel 

Actie: 10.2.1.: Merksplas huldigt het STOP-principe 

Merksplas huldigt het STOP-principe en geeft voorrang aan stappen, trappen en openbaar vervoer op 
personenwagens 
Merksplas draagt de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker hoog in 
het vaandel Merksplas onderschrijft het SAVE_charter van ouders van 
verongelukte kinderen 

Evaluatie: 

Signalisatie aangekocht op 04/01 en 11/03. Diverse maatregelen uitgevoerd (kiss en ride, 
parking Buitenhof, …) Bezig met aankoop van frames en banners. Budget wordt nog 
gebruikt. 
Procedure voor verwerven van de gronden voor de aanleg van het fietspad Koekhoven Noord loopt. 
Ontwerp in opmaaak. Aanleg fietspaden en riolering Koekhoven Zuid zijn uitgevoerd. Opleveringsdossier 
en eindafrekening in opmaak. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 698,39 2.600,00 2.600,00 

Saldo -698,39 -2.600,00 -2.600,00 
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Investeringen Uitgaven 56.068,74 233.265,08 140.000,00 

Ontvangsten 8.543,12 367.695,00 0,00 

Saldo -47.525,62 134.429,92 -140.000,00 
Actieplan: 10.3.: Merksplas ijvert binnen de Vervoersregio voor een goed uitgebouwd 

openbaar vervoer Actie: 10.3.1.: Merksplas ijvert binnen de Vervoersregio voor een 

goed uitgebouwd openbaar vervoer 

Evaluatie: 
Geen investeringen gebeurd die voor ons zijn. 
Hopinpunten gerealiseerd ter hoogte van assistentiewoningen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 4.540,82 5.000,00 5.000,00 

Saldo -4.540,82 -5.000,00 -5.000,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
Beleidsdoelstelling: 11.: Communicatie 

Actieplan: 11.1.: Merksplas ontwikkelt een eigen huisstijl om duidelijk en herkenbaar te 

kunnen communiceren Actie: 11.1.1.: Merksplas ontwikkelt een eigen huisstijl om duidelijk en 

herkenbaar te kunnen communiceren 

Evaluatie: 

Merksplas lanceerde in juli 2022 haar nieuwe huisstijl met logo. Ook de nieuwsbrief werd onder handen 
genomen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 3.018,95 0,00 0,00 

Saldo -3.018,95 0,00 0,00 
Actieplan: 11.2.: Merksplas informeert haar bevolking 

Actie: 11.2.1.: Merksplas informeert haar bevolking 

Evaluatie: 

Merksplas is lid van Kortom, een netwerk van professionele communicatiemedewerkers. Je kan er terecht 
voor advies en opleidingen. 
Ter promotie van activiteiten of diensten, werkt de communicatiedienst samen met andere diensten 
communicatie op maat uit. Dat kunnen folders, flyers of affiches zijn. 
Gemeentelijke Nieuwsbrief: Verschijnt elke 2 weken. 
Verenigingengids: Elk jaar in september bedelen we 3.500 verenigingengidsen in Merksplas. De 
bevolking kan zo kennismaken met alle verenigingen in het dorp. 
Vrijetijdsbrochure: 3 keer per jaar (voorjaar, najaar, zomer) bedelen we via de scholen een 
vrijetijdsbrochure. Daarin vinden ouders het vrijetijdsaanbod terug van de gemeente in de 
daaropvolgende vakanties. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 46.025,55 55.214,00 55.214,00 
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Saldo -46.025,55 -55.214,00 -55.214,00 
Actieplan: 11.3.: Merksplas sensibiliseert haar bevolking en promoot activiteiten 

en projecten Actie: 11.3.1.: Merksplas sensibiliseert haar bevolking en promoot 

activiteiten en projecten 

Evaluatie: 

De communicatiedienst promoot activiteiten en evenementen via haar gemeentelijke kanalen. Sinds 
2022 zijn de spelregels wel aangepast. Daar we vroeger ad-hoc info verwerkten die we binnenkregen, 
proberen we nu a.d.h.v. UiTinVlaanderen meer structuur te krijgen in het aanbod aan activiteiten en 
evenementen. UiTDatabank is hiervoor onze leidraad. Aan de hand van het aanbod dat organisatoren 
ingeven stellen we een kalender samen. Die vindt de bevolking terug in de gemeentelijke nieuwsbrief, op 
de website en op een A2-posters die op verschillende plaatsen in het dorp wordt opgehangen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 5,00 7.000,00 7.000,00 

Saldo -5,00 -7.000,00 -7.000,00 
Actieplan: 11.4.: Merksplas heeft oor voor haar bevolking en organiseert inspraak 

Actie: 11.4.1.: Merksplas heeft oor voor haar bevolking en organiseert inspraak 

Actie: 11.4.2.: Merksplas organiseert verkiezingen 

Evaluatie: 
Geen verkiezingen in 2022 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 250,00 250,00 

Saldo 0,00 -250,00 -250,00 
Actieplan: 11.5.: Merksplas garandeert de transparantie door zowel actieve als passieve 
openbaarheid van bestuur 

Actie: 11.5.1.: Merksplas garandeert de transparantie door openbaarheid van bestuur tav. burgers 
en raadsleden 

Merksplas garandeert de transparantie door zowel actieve als passieve openbaarheid van bestuur ten 
aanzien van burgers en raadsleden 

Actieplan: 11.6.: Merksplas faciliteert en promoot digitale dienstverlening en informatieverstrekking 

Actie: 11.6.1.: Merksplas faciliteert en promoot digitale dienstverlening en informatieverstrekking 

Evaluatie: 

Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe website. Het ontwerp en de lay-out zijn klaar, het is nog een 
kwestie van opvulling. Diensten moeten daarvoor hun informatie aanleveren. Daarna kan de lancering 
plaatsvinden. 
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  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Uitgaven 0,00 19.000,00 0,00 

Saldo 0,00 -19.000,00 0,00 
Actieplan: 11.7.: Merksplas waardeert mensen via recepties 

en jubilea Actie: 11.7.1.: Merksplas waardeert mensen via 

recepties en jubilea 

Evaluatie: 
Het gemeentebestuur organiseerde het laatste weekend van maart een ontvangst van de jubilarissen van 
2022, 48 families waren hierbij aanwezig. En op 29 juni 2022 was er nog een viering van een 
honderdjarige. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 564,30 5.000,00 5.000,00 

Saldo -564,30 -5.000,00 -5.000,00 
Beleidsdoelstelling: 13.: Personeel 

Actieplan: 13.1.: Merksplas verloont haar personeel goed 

Actie: 13.1.1.: Merksplas verloont haar personeel goed 

Evaluatie: 

Tussenkomst Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage 

In totaal waren er op 30/06/2022 153 werknemers aan het werk voor het gemeentebestuur en het 
OCMW. Dit komt overeen met 118,13 VTE (52 mannen, 101 vrouwen). 
Hiervoor doen 20 werknemers beroep op allerhande aanpassingen in hun werkregimes. Voor een totaal 
van 5,39 VTE. Tijdens de eerste helft van 2022 was dit: 
- onbetaald verlof: 1 werknemer volledig, 2 x 4/5de en 1x 80 % 
- ouderschapsverlof: 3 werknemers 4/5de, 1 x 90 % 
- loopbaanonderbreking/zorgkrediet: 5 werknemers 4/5de, 1 x fulltime 
- loopbaanvermindering (oud systeem): 4 x 4/5de, 1 x 50 % en 1 x 30 % 
Over het ganse personeelsbestand waren er 40 uur ongewettigde afwezigheden en 895 uur onbetaald 
verlof als recht of gunst. 

Van de 153 werknemers zijn er 19 statutair in dienst, en 134 contractueel. In de eerste helft van 2022 
zijn er geen statutaire benoemingen geweest, dit aantal neemt per jaar gestaag af. 

Van de 153 werknemers werken er 71 fulltime en 82 parttime. Er is een lichte stijging waar te nemen 
van het aantal collega's dat verkiest op fulltime te werken. 

GEMEENTE: Op 30/06/2022 werd de loonadministratie gedaan voor een totaal van 118 werknemers, wat 
overeenkomst met 91,63 VTE. 
Bovenop deze aantallen waren er in de paasvakantie 3 monitoren actief bij de IBO. In de aantallen 
inbegrepen zijn de 3 seizoenarbeiders bij de groendienst, gestart op 01/04/2022. 
Op 20/06/2022 heeft een stakingsdag plaatsgevonden (160 uur aan stakingsuren, onbezoldigd) - 20 
collega's van de technische dienst hebben geparticipeerd. 
Eén van de seizoenarbeiders is geslaagd voor de aanwervingsprocedure voor technisch assistent 
groendienst, en wordt na de zomer voor onbepaalde duur aangeworven om de groendienst te versterken. 
Zowel op de dienst omgeving, ICT als burgerzaken zijn er consultants van Cipal ingeschakeld om het 
personeelstekort te ondervangen. Ook werkt op de dienst ICT 1 VTE gedetacheerd vanuit Turnhout. Deze 
kosten zijn niet inbegrepen in deze loonkosten, maar worden bij de diensten zelf opgelijst als onkost. 
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OCMW: Op 30/06/2022 werd de loonadministratie gedaan voor een totaal van 35 werknemers, wat 
overeenkomt met 26,5 VTE. Er is ook 1 artikel 60 tewerkstelling (seizoenarbeider - vanaf 01/04/2022). 

Verloning: 
Bij gemeente en OCMW is er een loonclassificatie, die in 2021 aangevuld is met IFIC-barema's 
voor de begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang. decretale graden: 3 
A: 3 (juridische dienst, stafmedewerker) - in het voorjaar in surplus de 
omgevingsambtenaar B: 30 
C: 15 
D: 38 
E: 45 
IFIC: 
18 

Leeftijd: 
Wat opvalt aan de leeftijdscategorieën is dat 50 %, oftewel de helft van het aantal actieve medewerkers: 
50+ is. Een hogere anciënniteit en leeftijd impliceert een hogere verloning. In 2021 was dit 48 %, een 
gestage stijging. 

Ziekte en afwezigheid: 
Op 30/06/2022 zijn er bovenop de 153 actieve werknemers nog 10 werknemers die langdurig ziek (+ 1 
jaar ziek) zijn. Dit komt overeen met 8,05 VTE. Het zijn collega's die meestal vervangen zijn om hun 
afwezigheid op de diensten op te vangen. De personeelsdienst, in samenwerking met het 
managementteam en de diensthoofden, streven naar een uniform gedragen aanwezigheidsbeleid en 
ondersteunen langdurig afwezigen met de nodige re-integratietrajecten. Daar waar in 2021 een stijging 
van langdurig zieken werd waargenomen, is er in de eerste helft van 2022 een voorzichtige daling van 15 
naar 10 dossiers, waar te nemen. 
- 1 collega is terug gestart met werken progressief 50 % 
- 1 collega is elders opgestart in aangepast werk 
- 1 collega is bezig met een omscholing 
- 1 collega is uit dienst (medische redenen) 
- 1 collega is aan langdurige ziekte overleden 

Het totaal aantal afwezigheidsdagen wegens ziekte of disponibiliteit over het voltallige personeelsbestand 
komt in de eindrapportage 2022. 

Begin 2022 was er één langdurige moederschapsrust, zij komt begin september 2022 terug. In het 
najaar 2022 is er nog een moederschapsrust gepland. 

Bovenop de afwezigheid wegens ziekte, is er ook de mogelijkheid om o.w.v. diverse redenen 
dienstvrijstelling of omstandigheidsverlof aan te vragen. In de eerste helft van 2022 zijn er 515 uren 
dienstvrijstelling geboekt en 360 uren omstandigheidsverlof. 

Surplus in loonkost in 2022 
- gedurende de eerste helft van 2022 is de loonindex 2 x overschreden (februari en april), eind juli is er 
nog één reeds gepland 

(september) 
- 8 doorschalingen na gunstige evaluatie 
- indiensttreding van een stafmedewerker op A-niveau (20 juni 2022) 
- de anciënniteit is in maart 2022 voor iedereen die hiervoor in aanmerking kwam en reeds in dienst was, 
opgetrokken naar 8 jaarprivé die meegeteld worden. 

- begin januari, de loonaanpassing voor de BKO naar het nieuwe IFIC-loonhuis met retroactieve werking 
tot juli 2021 - permanentietoelage voor de sociale dienst in het kader van de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen - fietsvergoeding opgetrokken van € 0,24 naar € 0,25. 

De personeelskosten zijn ingevolge dit alles tijdens de eerste helft van 2022 gestegen met +/- € 250.000 
t.o.v. de eerste helft van 2021. De verwachting is dat deze tijdens de tweede helft van 2022 nog sterker 
zullen stijgen. 

Impact corona: 
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De impact is volledig gestabiliseerd. Er zijn de eerste helft van 2022 geen aanvragen tijdelijke 
werkloosheid meer geweest. De bijkomende telewerkaangiftes, aanwezigheidsregisters en IDEWE-
registraties zijn ook volledig afgebouwd. 

Maaltijd- en ecocheques: 
Merksplas is opnieuw toegetreden tot de raamovereenkomst (Vlaanderen) voor de levering elektronische 
maaltijdcheques ecocheques met ingang vanaf 01/04/2022. 

To be continued 2022: 
- In de gemeente- en OCMW-raad van 24/01/2022 werd de rechtspositieregeling aangepast. Ondertussen 
wordt er vanuit de hogere overheid onderhandeld over een nieuwe rechtspositieregeling. Een 
aanpassing/actualisatie van het arbeidsreglement wordt voorzien in het najaar van 2022. 

- de uitwerking van een nieuw tijdsregistratiesysteem in samenwerking met de EM-group eind 2022 -  in 
het voorjaar van 2022 werden hiertoe reeds volop voorbereidingen getroffen, inclusief een werkbezoek 
aan het lokaal bestuur van Zwijndrecht. 

- de uitrol van de elektronische loonbrieven en de bijhorende technische applicatie 
- de uitrol van de uitbreiding van de anciënniteit naar 12 jaar privé-tewerkstelling in 2023 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 6.379.502,02 9.600.573,00 9.600.573,00 

Ontvangsten 2.149.756,20 3.771.793,50 3.771.793,50 

Saldo -4.229.745,82 -5.828.779,50 -5.828.779,50 

Investeringen Uitgaven 0,00 6.050,00 0,00 

Saldo 0,00 -6.050,00 0,00 
Actieplan: 13.2.: Merksplas leidt haar personeel zo goed mogelijk op  

Actie: 13.2.1.: Merksplas leidt haar personeel zo goed mogelijk op 

Evaluatie: 

Vanuit de geïntegreerde personeelsdienst werd er begin 2022 ingezet op de verdere uniformisering van 
het vormingsbeleid: de uitrol van een uniforme vormingsaanvraag en de digitale documentatie voor een 
duidelijkere rapportering naar de toekomst toe. Op 30/06/2022 zijn er reeds 145 vormingsaanvragen 
ontvangen, zowel betalende als niet-betalende. 

Begin 2022 zijn er enkele vormingen inhouse doorgegaan voor een dienstoverschrijdende groep van 
collega's, o.m. voor de invoering van het nieuwe telefoniesysteem. Daarnaast hebben 4 collega's digitaal 
de bijscholing EHBO gevolgd en gaat er in september 2022 een inhouse opleiding bijscholing EHBO door 
voor medewerkers van de technische dienst, sporthal en Qworzo. Er is ook nog een opleiding kleine 
brandblusmiddelen gepland. 

Daarnaast zijn er nog verscheidene functiegebonden opleidingen aangevraagd: 
- bibliotheek: opleiding jeugdliteratuur, voorstelling/kennisdeling 
- BKO: netwerkevent, trefdag wiweter 
- burgerzaken: basisopleiding burgerzaken, basisopleiding DABS, basisopleiding bevolking, basisopleiding 
rijbewijs- communicatie: roadshow NCCN 

- financiële dienst: ABC van de BBC 2.0, ethisch invorderen 
- juridische dienst: overlijden onvermogende burgers 
- dienst omgevingen: het nieuw burgerlijk wetboek, IIOA procedures, IIOA bezwaarschriften, Lokaal 
Atrium Kempen,omgevingsrecht, omgevingsvergunning fundamenten, opleiding Locatus, studiedag 
omgeving 

- personeelsdienst: aangifte sociale risico's, Ethias members Academy, fietslease, klantevent, pensioenen, 
re-integratie na ziekte, update sociale activiteiten, VIA6 

- welzijnsmedewerker: lerend netwerk, basisopleiding assistentiewoningen, overlegplatform dementie, 
het kwaliteitshandboek, themababbel 
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- sociale dienst: IFG, bewindvoering, RMI-wet, infosessie neptunus, minimale levering aardgas infosessie 
OCMW's, Oekraïense vluchtelingen, samenwerking met gerechtsdeurwaarder, uitbreiding mobiele teams 
GGZ, VVSG-energie-armoede, voltooiing opleiding schuldbemiddeling, welk OCMW is bevoegd. 

- sportdienst: netwerk lokaal sportbeleid 
- technische dienst: GIPOD, infosessie mobiliteitsbeleid 

Merksplas investeert in een gedragen vormingsbeleid. De voornaamste diensten die eruit springen qua 
gemaakte onkosten zijn de technische dienst, de sociale dienst en Qworzo. Dit alles heeft ook te maken 
met verplichte veiligheidsvormingen bijvoorbeeld of veranderende wetgeving bij de sociale dienst. 

Een al bijna even grote kost zijn de verschillende abonnementen en wederkerende 
vormingsdocumentatie. Diensten die hier veel gebruik van maken zijn de sociale dienst, de financiële 
dienst en burgerzaken. 
-  
 
 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 34.279,52 51.531,00 51.531,00 

Ontvangsten 3.950,77 2.022,00 2.022,00 

Saldo -30.328,75 -49.509,00 -49.509,00 
Actieplan: 13.3.: Merksplas investeert in een goede teamspirit 

Actie: 13.3.1.: Merksplas investeert in een goede teamspirit 

Evaluatie: 

Begin 2022 wordt er actief gewerkt aan de volgende jaarlijkse personeelsactiviteit. De bijeenkomst is 
gepland donderdag 20 oktober 2022. De uitnodigingen zijn opgemaakt en worden verdeeld eind augustus 
- begin september 2022. Ook nu is er gekozen voor een fysieke teambuilding aangevuld met een 
barbecue. 

De overgang van 2021 en 2022 is niet gevierd met een nieuwjaarsreceptie, ieder personeelslid heeft een 
Spetsersbon gekregen van € 20. In het voorjaar van 2022 is er bij het vertrek van enkele collega's op 
pensioen ook een afscheidsdrink getrakteerd. 

Nog op de planning voor 2022: de herwaardering van de flits in combinatie met een gedeeld intranet. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 522,15 11.500,00 11.500,00 

Saldo -522,15 -11.500,00 -11.500,00 
Actieplan: 13.4.: Merksplas zet in op een sterk human ressources 

management Actie: 13.4.1.: Merksplas zet in op een sterk human 

ressources management 

Evaluatie: 

April 2022 is een gekend gezicht van de personeelsdienst van de gemeente op pensioen gegaan. Met 3 
zal het personeelsteam uitgebreid zijn naar 2,8 VTE. Op deze manier komt er ruimte om meer in te 
zetten op HRM. 

Anno 2021 is de start gemaakt naar een gedragen en geregistreerde HR-cyclus. Najaar 2022 staan voor 
iedere collega evaluatiegesprekken gepland in opvolging van de eerdere functioneringsgesprekken. 
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Bij iedere nieuwe indiensttreding wordt er ook actief ingezet op betrokkenheid en connectie. Zo wordt er 
standaard een welkomstgesprek ingepland met de personeelsdienst, krijgt iedereen een 
kennismakingstoer, legt iedere nieuwe collega de eed af om het bestuur te leren kennen. In de eerste 
helft van 2022 waren er 15 nieuwe collega's. 

Vanuit de personeelsdienst wordt er ook proactief gekeken naar de procedure in dienst. Zo zijn er eerste 
stappen gezet tot een verbindend beleid tussen personeelsdienst, management en diensthoofd. Op deze 
manier streven we naar een integrale aanpak bij iedere nieuwe vacature. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 1.000,00 1.000,00 

Saldo 0,00 -1.000,00 -1.000,00 
Actieplan: 13.5.: Merksplas heeft oog voor preventie en bescherming 

op het werk Actie: 13.5.1.: Merksplas heeft oog voor preventie en 

bescherming op het werk 

Evaluatie: 

Continuering van de werking van de dienst preventie en welzijn op het werk. Merksplas is aangesloten 
bij de dienst GIDPBW van IOK. Deze heeft ons continu bijgestaan i.f.v. de steeds wijzigende covid-
maatregelen alsook bij de uitvoering van het actieplan. Het jaaractieplan 2022 omvat volgende zaken: 
- organisatie van opleidingen welzijn 
- toepassen van het bestaande aanwezigheidsbeleid 
- risicio-analyse psycho-sociale aspecten 
- uitrol van een agressieprotocol voor de gemeentelijke diensten 
- actualisatie en opstart brandpreventiedossiers- sanitaire voorzieningen technische diensten 

Er zijn 4 ongevallen (3 arbeidsongevallen, 1 weg-werkongeval) geregistreerd, weliswaar zonder 
verletdagen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 27.197,66 54.544,00 54.544,00 

Saldo -27.197,66 -54.544,00 -54.544,00 
Actieplan: 13.6.: Merksplas werkt samen met de 

arbeidsgeneeskundige dienst Actie: 13.6.1.: Merksplas werkt 

samen met de arbeidsgeneeskundige dienst 

Evaluatie: 

Merksplas werkt samen met IDEWE, volgende zaken zijn gerealiseerd geworden: 
- medisch onderzoeken 2022: het betreft hier preventieve onderzoeken bij werkhervatting na langdurige 
ziekte (= + 30 dagen), periodieke gezondheidsbeoordelingen, re-integratiebeoordelingen, spontane 
consultaties, indiensttredingsonderzoeken, onderzoek bij zwangerschap, ... 

- iedere personeelslid heeft oftewel een periodiek, algemeen onderzoek gehad (= bij arbeidsarts) oftewel 
een gericht medisch onderzoek. Het gericht medisch onderzoek hield een movescan in (een 
conditiemeting). 

- iedere nieuw opgestarte collega in 2022 heeft een aanwervingsonderzoek gehad. 
- de EHBO-bijscholingen worden gegeven door IDEWE. 4 collega's hebben in het voorjaar digitaal de 
bijscholing gevolgd. In september 2022 zal er ook nog inhouse een EHBO-bijscholing doorgaan. 

- In het Sociaal Huis Merksplas is er in het voorjaar 2022 een welzijnsbevraging gebeurd door IDEWE. 
- de preventie-adviseur psychosociale heeft ook in 2022 diverse adviezen verstrekt en gesprekken 
aangegaan. - er is een rondgang geweest met preventie-adviseur en arbeidsarts in juni 2022. Er is een 
bezoek gebracht aan de assistentiewoningen en de gemeentelijke magazijnen. 
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- het comité PBW in de eerste helft van 2022 2 x samen geweest. Hierbij is o.m. toelichting gegeven bij 
de werking over het jaar2021, zijn de resultaten van het gericht medisch onderzoek van de voorbije 
jaren (thema locomotorisch) toegelicht geworden, is het jaaractieplan besproken ... 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 25.015,22 23.978,00 23.978,00 

Saldo -25.015,22 -23.978,00 -23.978,00 
Actieplan: 13.7.: Merksplas verzekert zijn personeel 

Actie: 13.7.1.: Merksplas verzekert zijn personeel 

Evaluatie: 

Continuering van de lopende verzekeringen: gemeente, OCMW en AGB sluiten de nodige verzekeringen 
af voor hun personeelsleden: arbeidsongevallen, BA, verzekering dienstverplaatsing, hospitalisatie, ... 

Overstap naar Ethias verzekeringen januari 2022: 

In april 2021 heeft de federale pensioendienst - gemeenschappelijke sociale dienst een nieuwe 
overheidsopdracht uitgeschreven betreffende de gunning van de overeenkomst voor een collectieve 
hospitalisatieverzekering voor de periode 2022-2025, waarbij Merksplas zich heeft aangesloten. 
De kaderovereenkomst met AG Insurance liep af op 31/12/2021 en Ethias staat in voor de collectieve 
hospitalisatieverzekering vanaf 01/01/2022. Ter opvolging van een vlotte overstap was er vanuit de 
personeelsdienst administratieve ondersteuning vereist. Pas einde mei 2022 is er vanuit Ethias een 
overzicht van de verzekerde personen bezorgd. In de controlelijst zaten verschillende fouten, die 
administratief rechtgezet dienden te worden. Alsook liepen er zaken mis met verzekeringsstickers, 
facturen en assur-kaartjes. Het gesprek met Ethias is aangegaan en met succes wordt dit nu stap voor 
stap verbeterd. 

De meerkost in verzekering is mogelijks te verklaren door het feit dat er begin 2022 meer 
personeelsleden in dienst zijn dan eind 2021. Anderzijds, een personeelsbestand bestaande uit 50% 
50plussers impliceert ook hogere premies. 
Tot slot is de medische index dit jaar overschreden waardoor Ethias in 2022 de premies zal verhogen. 
Deze cijfers zijn nog niet gekend. 

Merksplas participeert aan OFP Provant voor de realisatie van de 2de pensioenpijler. OPF Provant is 
omgevormd naar OFP Prolocus. 
Het bestuur heeft de mogelijkheid te opteren voor een andere formule, met aanbod van: 
- uitkering van een eenmalig kapitaal ipv een levenslange bijkomende rente (personeelslid heeft 
nog altijd de keuze om toch te opteren voor de rente) 
- het invoeren van een steprate bijdrage waardoor het mogelijk is om op het gedeelte van het 
loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen uitkomt, een hogere 
toezegging te doen om zo het verschil tussen statutair en wettelijk pensioen te verkleinen - 
overlijdensdekking 
Het bestuur wordt gevraagd om een beslissing te nemen: blijven bij het oude systeem of overgaan naar 
de nieuwe formule. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 47.484,82 97.663,00 97.663,00 

Saldo -47.484,82 -97.663,00 -97.663,00 
Actieplan: 13.8.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking 

Actie: 13.8.1.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking 

Evaluatie: 

Qworzó 
Er zijn gehuurde toestellen om kopies te maken, vaatwasmachine, … 
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Er werden de nodige kantoorbenodigdheden aangeschaft: papier, klein materiaal zoals nietjesmachines, 
balpennen, plakbanden, 
…… 

OCMW 
De nodige kantoorbenodigdheden worden aangekocht. 
Er wordt nog veel gebruik gemaakt van het kopieerapparaat. Bedoeling is meer in te zetten op 
digitalisering, door in te zetten op digitale dossiers. 
Dit wordt gerealiseerd, o.m. door het nieuwe softwarepakket Sierra 2.0 voor de sociale dienst, de 
invoering van het nieuwe systeem van tijdsregistratie, ... 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 55.415,86 92.350,00 92.350,00 

Saldo -55.415,86 -92.350,00 -92.350,00 

Investeringen Uitgaven 2.022,45 0,00 0,00 

Saldo -2.022,45 0,00 0,00 
Actie: 13.8.2.: Merksplas ondersteunt haar personeel door advies in te winnen bij externe diensten 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 1.500,00 1.500,00 

Saldo 0,00 -1.500,00 -1.500,00 
Actieplan: 13.9.: Merksplas faciliteert afstandswerken onder bepaalde omstandigheden en onder 

bepaalde voorwaarden Actie: 13.9.1.: Merksplas faciliteert afstandswerken onder bepaalde 

omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden 

Evaluatie: 
Het arbeidsreglement werd aangepast met bepalingen rond telewerken. Elk personeelslid dat voltijds 
werkt, en wiens functie hiertoe leent, kon post corona maximaal 1 volle dag of twee halve dagen per 
week op afstand werken. Voor wie 50 % of minder werkt is enkel incidenteel afstandswerk mogelijk. 
Een aantal collega's zijn ingegaan op dit aanbod. 

Beleidsdoelstelling: 14.: ICT 

Actieplan: 14.1.: Merksplas investeert in de nodige hardware bij de 

ontwikkeling van de ICT Actie: 14.1.1.: Merksplas probeert zo veel mogelijk 

PC's door laptops te vervangen 

Evaluatie: 

De laatste laptops/docking stations voor het personeel zijn aangekocht, geleverd en geplaatst. Het is de 
bedoeling dat de laptops om de 5 jaar vervangen zullen worden. 
Er zijn 3 laptops aangekocht die eind juni geleverd zijn. 1 laptop is er geplaatst. De andere 2 worden eind 
september geplaatst (uitgesteld door vakantieperiodes). 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Investeringen Uitgaven 4.388,89 32.970,26 6.350,00 
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Saldo -4.388,89 -32.970,26 -6.350,00 
Actie: 14.1.2.: Merksplas investeert in de nodige hardware bij de ontwikkeling van de ICT 

Evaluatie: 

Qworzó 
Er werd geïnvesteerd in nieuw I-pads voor de kleuterschool 
De telefooncentrale is aan vernieuwing toe. De school is vaak moeilijk bereikbaar, doorverbinden met 
zorgleerkrachten is niet mogelijk, leerkrachten gebruiken eigen telefoon met eigen kosten om ouders te 
contacteren. 
ICT 
Er wordt op regelmatige basis inkt/ toners, ... aangekocht. 
De telefooncentrale en telefoontoestellen zijn aangekocht en geïnstalleerd. 
Er werd een nieuwe printer aangekocht voor de personeelsdienst. 
Er werden 3 nieuwe schermen aangekocht voor de bibliotheek. De 2 schermen van de opzoekpc's en het 
scherm van de balie werden vervangen. 
De HDMI-kabel van de grote zaal werd vervangen. 
Om de opvang van de Oekraïners goed te laten verlopen, werd er een smartphone aangekocht. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 6.042,70 11.750,00 11.750,00 

Ontvangsten 145,20 0,00 0,00 

Saldo -5.897,50 -11.750,00 -11.750,00 

Investeringen Uitgaven 72.393,87 132.379,30 74.770,00 

Saldo -72.393,87 -132.379,30 -74.770,00 
Actie: 14.1.3.: Merksplas probeert zo veel mogelijk PC's door laptops te vervangen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
Actieplan: 14.2.: Merksplas investeert in de nodige software bij de 

ontwikkeling van de ICT Actie: 14.2.1.: Merksplas investeert in de nodige 

software bij de ontwikkeling van de ICT 

Evaluatie: 

Qworzó 
Er werd een nieuwe firewall geïnstalleerd die veilig surfen bewaakt. 
Financiële dienst 
digitale verwerking uitgaande facturen 
Burgerzaken 
Er zijn in 2022 geen nieuwe aankopen geweest voor de dienst burgerzaken. 
ICT 
De jaarlijkse facturen voor het onderhoud van de software worden nagekeken. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 171.979,21 189.060,00 189.060,00 

Ontvangsten 34.766,23 0,00 0,00 

Saldo -137.212,98 -189.060,00 -189.060,00 

Investeringen Uitgaven 10.595,72 9.774,99 0,00 
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Saldo -10.595,72 -9.774,99 0,00 
Actieplan: 14.3.: Merksplas heeft oog voor de informatieveiligheid en de toepassing van de 

privacywetgeving Actie: 14.3.1.: Merksplas heeft oog voor de informatieveiligheid en de 

toepassing van de privacywetgeving 

Evaluatie: 

Merksplas is aangesloten bij de cel Informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen. 
25/2 is de lokale informatieveiligheidscel samengekomen en heeft de actiepunten voor 2022 
bepaald/overlopen. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 350,00 9.660,00 9.660,00 

Ontvangsten 0,00 3.708,00 3.708,00 

Saldo -350,00 -5.952,00 -5.952,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 5.456,02 0,00 

Saldo 0,00 -5.456,02 0,00 
Beleidsdoelstelling: 15.: Patrimonium 

Actieplan: 15.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium 

Actie: 15.1.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium 

Evaluatie: 
OCMW 
Bouwgebreken Sociaal Huis Merksplas: de dadingsovereenkomst is ondertekend en de afspraken zijn 
nagekomen: de schadevergoeding is ontvangen en de resterende werken zijn uitgevoerd 

Strijkatelier: begin september 2022 wordt het strijkatelier opnieuw geschilderd. Hiertoe zal het 
strijkatelier tijdelijk verhuizen naar de voormalige locatie op de Industrieweg 3-5. 

GEMEENTE, OCMW en AGB 
Er werd opnieuw prijs gevraagd voor het onderhoud van de verwarmingsinstallaties voor de periode 
2022-2025. Deze opdracht werd gegund in het voorjaar 2022. 
Er zijn ook verwarmingsaudits uitgevoerd op alle locaties van het lokaal bestuur Merksplas. 

GEMEENTE 
De werken aan het gemeentemagazijn zijn in voorbereiding. Het onthaal van het 
gemeentehuis werd aangepast. Er wordt onderzocht of er subsidie kan bekomen worden 
voor de renovatie van de Villa Caron. 
De verbouwingen van de bibliotheek werden beëindigd. 
De branddetectie van de gemeenteschool werd vernieuwd. 
De aankoop van een verfspuitcabine werd on hold gezet. Er werd een installatie om verfborstels 
milieuvriendelijk te reinigen aangekocht en geïnstalleerd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 192.281,95 267.470,00 267.470,00 

Ontvangsten 4.903,74 0,00 0,00 

Saldo -187.378,21 -267.470,00 -267.470,00 

Investeringen Uitgaven 72.445,01 327.357,61 186.000,00 

Saldo -72.445,01 -327.357,61 -186.000,00 
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Actieplan: 15.2.: Merksplas sluit een verzekering af voor haar 

patrimonium Actie: 15.2.1.: Merksplas sluit een verzekering af 

voor haar patrimonium 

Evaluatie: 

OCMW: 

OCMW Merksplas sluit de nodige verzekeringen af. Nieuw zijn o.m. de brandverzekering van het gebouw 
Leopoldstraat 10-12 (assistentiewoningen + kantoren Ebem), de wijziging van de brand verzekering van 
de Schuttershofstraat 13 en de wijziging van de verzekering van de wagen van de maaltijdbedeling. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 33.728,37 37.692,00 37.692,00 

Saldo -33.728,37 -37.692,00 -37.692,00 
Actieplan: 15.3.: Merksplas laat de nodige keuringen uitvoeren 

Actie: 15.3.1.: Merksplas laat de nodige keuringen uitvoeren 

Evaluatie: 

OCMW 
OCMW Merksplas zorgt bij de verhuring van seniorenwoningen-flats dat elk pand over een geldig EPC 
beschikt. In het eerste semester van 2022 werd er 1 EPC-certificaat afgeleverd. 

De verplichte wettelijke keuringen worden uitgevoerd, o.m. voor de liften in het Sociaal Huis en woonerf 
Ter Driezen. 
Assistentiewoningen: door de bouw van de nieuwe assistentiewoningen was er een aansluiting van Pidpa 
nodig. Deze diende gekeurd te worden. 

Merksplas is aangesloten bij de Gemeenschappelijke interne dienst Preventie en Bescherming op het 
Werk, die deze keuringen mee opvolgt. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 23.108,80 20.426,00 20.426,00 

Ontvangsten 49,00 0,00 0,00 

Saldo -23.059,80 -20.426,00 -20.426,00 
Actieplan: 15.4.: Merksplas exploiteert haar patrimonium 

Actie: 15.4.1.: Merksplas exploiteert haar patrimonium 

Evaluatie: 

OCMW: 

OCMW Merksplas heeft de pachtvrije gronden via de gemeente in eigen beheer. 
OCMW Merksplas onderhoudt haar LOI-woningen conform de minimale normen opgelegd door Fedasil. 

Ingevolge een beheersovereenkomst gemeente-OCMW gaat OCMW Merksplas de assistentiewoningen 
Buitenhof exploiteren. Deze assistentiewoningen zijn in gebruik genomen op 01/07/2022. Bijgevolg zijn 
er nog geen opbrengsten uit verhuring. 

Ook de kosten verbonden aan het onderhoud van beide wagens vallen onder 
deze post. Gemeente 
Staat in voor het beheer en bemesting van de graslanden gemeente en OCMW. 
Er werd een sponsorbrochure voor de aardbeiencross Superprestige Merksplas gedrukt. 
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Voor het gemeentehuis werd een wasmachine aangekocht. 
In het gemeenschapscentrum werd een prikbord en klokken voor ieder lokaal aangekocht. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 245.938,47 256.553,00 256.553,00 

Ontvangsten 200.231,39 267.259,00 267.259,00 

Saldo -45.707,08 10.706,00 10.706,00 
Actieplan: 15.5.: Merksplas staat in voor de inrichting van haar 

patrimonium Actie: 15.5.1.: Merksplas staat in voor de inrichting 

van haar patrimonium 

Evaluatie: 

Qworzó 
Er werden nieuwe kleine materialen aangeschaft om de kleuterklassen te verfraaien. 
Het kleutermateriaal lijdt veel. Kleuterleidsters laten dit opknappen zodat het gebruiksvriendelijker is en 
terug een nieuw leven krijgt. (bv wieltjes onder een kast, slotjes op een deur...) 
Materialen zoals vaatwasser en kopieerapparaten vragen onderhoud en herstellingen. 
Materialen lijden veel in een klas. Deze worden door de technische dienst hersteld. Leerkrachten 
verfraaien bestaande materialen of willen ze gebruiksvriendelijker maken. (bv herstellen van bankjes, 
wielen onder kastjes plaatsen,  …. ) Jeugd 
Er werd een nieuw drumstel voor 't Kram aangeschaft. 
IBO 
Herstelling poetsmachine en onderhoud drinkdispencer 
OCMW 
diverse kosten strijkatelier: herstel strijkijzer, jaarlijks onderhoud waterontharder, aankoop 
strijkproducten, levering bureaustoel coördinator strijkatelier. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 24.071,01 53.875,00 53.875,00 

Saldo -24.071,01 -53.875,00 -53.875,00 

Investeringen Uitgaven 10.242,32 30.300,00 25.300,00 

Saldo -10.242,32 -30.300,00 -25.300,00 
Actieplan: 15.6.: Merksplas doet beroep op de nodige 

nutsvoorzieningen Actie: 15.6.1.: Merksplas doet beroep op de 

nodige nutsvoorzieningen 

Evaluatie: 

OCMW: 

Er is een stijging van de energiekosten, vnl. wat de afrekeningen van de gas betreft. 
De contracten voor water, gas en elektriciteit van assistentiewoningen Buitenhof zijn, ingevolge de 
exploitatie van het gebouw, overgezet op naam van OCMW Merksplas. 
De kosten van de eerste helft 2022 van deze assistentiewoningen zijn in functie van de bouwwerken. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 443.171,29 524.384,00 524.384,00 

Ontvangsten 100.903,80 76.520,00 76.520,00 

Saldo -342.267,49 -447.864,00 -447.864,00 
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Beleidsdoelstelling: 16.: Openbaar domein 

Actieplan: 16.1.: Merksplas legt gemeentewegen aan 

Actie: 16.1.1.: Merksplas legt gemeentewegen aan 

Evaluatie: 

De Hees, Schoondreef, Steenovendreef: werken in uitvoering 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Investeringen Uitgaven 759.539,87 1.445.841,69 768.604,00 

Saldo -759.539,87 -1.445.841,69 -768.604,00 
Actieplan: 16.2.: Merksplas onderhoudt de wegen 

Actie: 16.2.1.: Merksplas onderhoudt de wegen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 36.375,55 70.570,00 70.570,00 

Ontvangsten 52.506,79 27.333,00 27.333,00 

Saldo 16.131,24 -43.237,00 -43.237,00 
Actieplan: 16.3.: Merksplas creëert een aangename openbare ruimte en draagt 

er zorg voor Actie: 16.3.1.: Merksplas creëert een aangename openbare 

ruimte en draagt er zorg voor 

Evaluatie: 
Er werden zitbanken aangekocht. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 500,00 500,00 

Saldo 0,00 -500,00 -500,00 

Investeringen Uitgaven 5.019,30 100.000,00 95.000,00 

Saldo -5.019,30 -100.000,00 -95.000,00 
Actieplan: 16.4.: Merksplas schaft zich het nodige materieel aan 

Actie: 16.4.1.: Merksplas schaft zich het nodige materieel aan 

Evaluatie: 

Op de technische dienst werd een trilstamper, een kleine grasmachine, kettingzaag, heggenschaar 
aangekocht. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Investeringen Uitgaven 8.651,74 173.500,00 139.500,00 

Saldo -8.651,74 -173.500,00 -139.500,00 
Actieplan: 16.5.: Merksplas beheert en onderhoudt de begraafplaats 

Actie: 16.5.1.: Merksplas beheert en onderhoudt de begraafplaats 
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Evaluatie: 
Er is een bestek voor de aankoop van een grasmachine in opmaak. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 339,76 1.000,00 1.000,00 

Saldo -339,76 -1.000,00 -1.000,00 

Investeringen Uitgaven 7.923,08 0,00 0,00 

Saldo -7.923,08 0,00 0,00 
Actieplan: 16.6.: Merksplas werkt samen met de verschillende nutsmaatschappijen 

Actie: 16.6.1.: Merksplas werkt samen met de verschillende nutsmaatschappijen 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Investeringen Uitgaven 0,00 20.000,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 3.235,25 0,00 

Saldo 0,00 -16.764,75 0,00 
Actieplan: 16.7.: Merksplas staat onder voorwaarden toe dat er een tijdelijke inname van openbaar 
domein plaatsvindt 

Actie: 16.7.1.: Merksplas staat onder voorwaarden toe dat er een tijdelijke inname van openbaar 
domein plaatsvindt 

Beleidsdoelstelling: 17.: Burgerzaken 

Actieplan: 17.1.: Merksplas houdt het register bij van de bevolking 

Actie: 17.1.1.: Merksplas houdt het register bij van de bevolking 

Evaluatie: 
Voor het bijhouden van de bevolkingsregister en het vreemdelingenregister worden het nodige personeel, 
administratieve middelen en computermiddelen (hard- en software) voorzien om in een continue 
dienstverlening te voorzien. Voor 2022 zijn er geen nieuwe middelen aangekocht. Er is een 
personeelsvervanging uitgevoerd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 2.175,00 2.175,00 

Ontvangsten 0,00 350,00 350,00 

Saldo 0,00 -1.825,00 -1.825,00 
Actieplan: 17.2.: Merksplas organiseert de burgerlijke stand voor haar 

bevolking Actie: 17.2.1.: Merksplas organiseert de burgerlijke stand 

voor haar bevolking 

Evaluatie: 
Voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand worden het nodige personeel, 
administratieve middelen en computermiddelen (hard- en software) voorzien om in een continue 
dienstverlening te voorzien. Voor 2022 zijn er geen nieuwe middelen aangekocht. Er is een 
personeelsvervanging uitgevoerd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 
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Exploitatie Uitgaven 351,50 604,00 604,00 

Saldo -351,50 -604,00 -604,00 
Actieplan: 17.3.: Merksplas houdt het register bij van de vreemdelingen 

Actie: 17.3.1.: Merksplas houdt het register bij van de vreemdelingen 

Actieplan: 17.4.: Merksplas verleent arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers 

Actie: 17.4.1.: Merksplas verleent arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers 

Actieplan: 17.5.: Merksplas reikt rijbewijzen uit 

Actie: 17.5.1.: Merksplas reikt rijbewijzen uit 

Actieplan: 17.6.: Merksplas reikt allerhande attesten uit voor haar bevolking 

Actie: 17.6.1.: Merksplas reikt allerhande attesten uit voor haar bevolking 

Beleidsdoelstelling: 18.: Organisatiebeheersing 

Actieplan: 18.1.: Merksplas bewaakt de realisatie van de 

doelstellingen Actie: 18.1.1.: Merksplas bewaakt de realisatie 

van de doelstellingen 

Evaluatie: 
Elk semester wordt de doelstellingenrealisatie geëvalueerd en gerapporteerd. Hierbij wordt iedere dienst 
geraadpleegd. 

Actieplan: 18.2.: Merksplas draagt zorg voor haar belanghebbenden 

Actie: 18.2.1.: Merksplas draagt zorg voor haar belanghebbenden 

Evaluatie: 
Communicatie is zeer belangrijk. Dossiers/ projecten/ evenementen/ aanvragen of bijstand worden voor 
het college gebracht en kennen vandaar uit een ambtelijke opvolging. 

Actieplan: 18.3.: Merksplas bewaakt de processen en volgt op 

Actie: 18.3.1.: Merksplas bewaakt de processen en volgt op 

Evaluatie: 
Nadenken welke relevante gegevens geregistreerd dienen te worden in functie van er beleidsmatig mee 
aan de slag te kunnen. 
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Actieplan: 18.4.: Merksplas volgt haar financiële situatie 

op de voet Actie: 18.4.1.: Merksplas volgt haar financiële 

situatie op de voet 

Evaluatie: 
Regelmatig samenzitten bij gemeente met management, betrokken diensten en financiële dienst voor 
opvolging subsidies. 

Actieplan: 18.5.: Merksplas stuurt haar organisatiestructuur bij 

Actie: 18.5.1.: Merksplas stuurt haar organisatiestructuur bij 

Evaluatie: 
In de raad van 27/6 werd in de GR en OR gerapporteerd over de organisatiebeheersing. 
13/6 werd er bijeengekomen met het zelfevaluatieteam en werd het plan van aanpak goedgekeurd. 
  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 

budget 

Exploitatie Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00 

Saldo 0,00 -10.000,00 -10.000,00 
Actieplan: 18.6.: Merksplas draagt zorg voor haar personeel 

Actie: 18.6.1.: Merksplas draagt zorg voor haar personeel 

Evaluatie: 
Voor nieuwe medewerkers wordt een peter/meter aangeduid om naast de opleiding op de werkvloer ook 
nieuwelingen wegwijs te maken in het geheel van de organisatie. Reeds van toepassing binnen SHM. 

Actieplan: 18.7.: Merksplas heeft oog voor de organisatiecultuur 

Actie: 18.7.1.: Merksplas heeft oog voor de organisatiecultuur 

Evaluatie: 
De deontologische code zal samen met de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en het 
preventiebeleid opgenomen worden in de onthaalmap. 
Actieplan: 18.8.: Merksplas bewaakt de communicatie en 

informatiedoorstroming Actie: 18.8.1.: Merksplas bewaakt de 

communicatie en informatiedoorstroming 

Evaluatie: 
Aandacht besteden aan het onthaal en afspraken maken binnen diensthoofdenoverleg aangaande de 
toepassing van de openingsuren gemeentelijke diensten. 
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Actieplan: 18.9.: Merksplas draagt zorg voor haar materiaal, volgt de overheidsopdrachten op en 
bewaakt de naleving van overeenkomsten 

Actie: 18.9.1.: Merksplas draagt zorg voor haar materiaal, volgt de overheidsopdrachten op en 
bewaakt de naleving van overeenkomsten 

Evaluatie: 
Overeenkomsten inventariseren en fiches maken ten behoeve van de opvolging. Verantwoordelijken 
aanduiden. Via gedeelde mappen controle mogelijk maken 

Actieplan: 18.10.: Merksplas implementeert ICT voor haar werking en 

communicatie Actie: 18.10.1.: Merksplas implementeert ICT voor haar 

werking en communicatie 

Evaluatie: 
Mogelijkheden voor digitale toepassingen op de markt van nabij opvolgen en aftoetsen aan de 
kosten/baten. 

Beleidsdoelstelling: 19.: Algemene middelen 

Actieplan: 19.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger 

Actie: 19.1.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger 

  Aanrekeningen Eindbudget Initieel 
budget 

Exploitatie Uitgaven 96.979,13 210.838,00 210.896,00 

Ontvangsten 9.108,20 3.300,00 3.300,00 

Saldo -87.870,93 -207.538,00 -207.596,00 

Investeringen Uitgaven 0,00 80.000,00 80.000,00 

Saldo 0,00 -80.000,00 -80.000,00 
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J1: Doelstellingenrekening 
 

 

 

  

  

 
 

  

2022 
 

  

Journaalvolgnummers: KW Budg. 487679 Alg. 19258 / EK Budg. 82678 
 

      

       

 

Gemeente (0207.503.190) OCMW (0212.198.485) 
  

 

Markt 1, 2330 Merksplas Markt 11, 2330 Merksplas 
  

 

Algemeen directeur: Dries Couckhuyt Financieel directeur: Alex Herseele 
  

 

 

       

 

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie 
 

 

  Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Exploitatie 
 

    

Uitgave 
 

14.300 
 

14.353 
 

Ontvangst 
 

0 
 

16 
 

Saldo 
 

-14.300 
 

-14.337 
 

Investering 
 

    

Uitgave 
 

1.335.890 
 

7.734.956 
 

Ontvangst 
 

1.228.807 
 

6.015.260 
 

Saldo 
 

-107.083 
 

-1.719.696 
 

 

     

 

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.: Wonen 
 

 

  Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Exploitatie 
 

    

Uitgave 
 

202.811 
 

405.712 
 

Ontvangst 
 

252.380 
 

672.832 
 

Saldo 
 

49.569 
 

267.120 
 

Investering 
 

    

Uitgave 
 

1.313.911 
 

2.078.168 
 

Ontvangst 
 

0 
 

0 
 

Saldo 
 

-1.313.911 
 

-2.078.168 
 

 

     

 

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.: Financiën 
 

 

  Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Exploitatie 
 

    

Uitgave 
 

65.891 
 

207.405 
 

Ontvangst 
 

3.984.241 
 

9.294.581 
 

Saldo 
 

3.918.349 
 

9.087.176 
 

Investering 
 

    

Uitgave 
 

0 
 

15.000 
 

Ontvangst 
 

35.837 
 

71.674 
 

Saldo 
 

35.837 
 

56.674 
 

Financiering 
 

    

Uitgave 
 

383.446 
 

785.647 
 

Ontvangst 
 

0 
 

3.745.000 
 

Saldo 
 

-383.446 
 

2.959.353 
 

 

     

 

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen 
 

 

  Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Exploitatie 
 

    

Uitgave 
 

7.574.588 
 

14.630.750 
 

Ontvangst 
 

3.150.310 
 

5.942.541 
 

Saldo 
 

-4.424.278 
 

-8.688.210 
 

Investering 
 

    

Uitgave 
 

1.575.350 
 

4.598.048 
 

Ontvangst 
 

8.543 
 

2.761.786 
 

Saldo 
 

-1.566.807 
 

-1.836.262 
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Totaal 
 

 

  Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Exploitatie 
 

    

Uitgave 
 

7.857.591 
 

15.258.220 
 

Ontvangst 
 

7.386.930 
 

15.909.970 
 

Saldo 
 

-470.660 
 

651.750 
 

Investering 
 

    

Uitgave 
 

4.225.152 
 

14.426.172 
 

Ontvangst 
 

1.273.187 
 

8.848.720 
 

Saldo 
 

-2.951.964 
 

-5.577.452 
 

Financiering 
 

    

Uitgave 
 

383.446 
 

785.647 
 

Ontvangst 
 

0 
 

3.745.000 
 

Saldo 
 

-383.446 
 

2.959.353 
 

 

     

       

 

Andere gebruikte dossiers op dit rapport: 
 

 

MJP:  
 MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 82678 

 

   

       

      

 
 
 



 
 
 

        

 

  

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 
 

 

 

 

     

2022 
 

 

Journaalvolgnummers: KW Budg. 487679 Alg. 19258 / EK Budg. 82678 
 

 

Gemeente (0207.503.190) OCMW (0212.198.485) 
 

 

Markt 1, 2330 Merksplas Markt 11, 2330 Merksplas 
 

   

  

Algemeen directeur: Dries Couckhuyt 
 

Financieel directeur: Alex Herseele 
 

 

 

        

 

I. Exploitatie-uitgaven 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

A. Operationele uitgaven 
 

13.037.040 
 

14.098.217 
 

7.802.350 
 

15.104.024 
 

15.455.872 
 

15.793.577 
 

16.076.031 
 

1. Goederen en diensten 
 

2.712.495 
 

2.906.100 
 

1.656.393 
 

3.444.751 
 

3.275.404 
 

3.311.429 
 

3.306.311 
 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
 

8.463.241 
 

9.128.765 
 

4.947.411 
 

9.610.423 
 

9.813.812 
 

10.065.733 
 

10.320.634 
 

a. Politiek personeel 
 

274.440 
 

284.005 
 

142.251 
 

289.265 
 

294.450 
 

299.737 
 

303.474 
 

b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel 
 

1.745.157 
 

1.642.702 
 

896.122 
 

1.683.626 
 

1.740.436 
 

1.837.125 
 

1.935.346 
 

c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel 
 

4.074.511 
 

4.691.451 
 

2.705.595 
 

5.105.617 
 

5.202.203 
 

5.305.665 
 

5.411.191 
 

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 
 

2.032.709 
 

2.099.384 
 

947.723 
 

2.077.443 
 

2.118.992 
 

2.161.372 
 

2.204.600 
 

f. Andere personeelskosten 
 

263.320 
 

314.193 
 

197.744 
 

351.824 
 

353.030 
 

355.039 
 

357.092 
 

g. Pensioenen 
 

73.103 
 

97.030 
 

57.976 
 

102.648 
 

104.701 
 

106.795 
 

108.931 
 

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 
 

397.629 
 

372.573 
 

164.224 
 

423.750 
 

423.750 
 

423.750 
 

423.750 
 

4. Toegestane werkingssubsidies 
 

1.314.754 
 

1.628.821 
 

918.809 
 

1.575.934 
 

1.897.287 
 

1.950.586 
 

1.986.790 
 

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 
 

78.532 
 

91.945 
 

99.250 
 

198.500 
 

191.600 
 

184.500 
 

177.300 
 

- aan welzijnsverenigingen 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3.234 
 

3.298 
 

3.364 
 

3.432 
 

- aan de politiezone 
 

449.589 
 

657.036 
 

368.073 
 

490.764 
 

776.577 
 

815.406 
 

856.176 
 

- aan de hulpverleningszone 
 

439.802 
 

454.172 
 

206.448 
 

412.888 
 

452.066 
 

476.792 
 

476.792 
 

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 
 

96.384 
 

86.287 
 

72.980 
 

138.818 
 

140.078 
 

141.331 
 

142.606 
 

- aan besturen van de eredienst 
 

0 
 

2.766 
 

0 
 

0 
 

7.186 
 

8.097 
 

8.658 
 

- aan andere begunstigden 
 

250.447 
 

336.615 
 

172.058 
 

331.730 
 

326.482 
 

321.096 
 

321.826 
 

5. Andere operationele uitgaven 
 

148.922 
 

61.959 
 

115.513 
 

49.166 
 

45.619 
 

42.079 
 

38.546 
 

B. Financiële uitgaven 
 

107.379 
 

116.636 
 

55.241 
 

154.196 
 

180.270 
 

166.190 
 

153.662 
 

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 
 

106.800 
 

115.574 
 

54.967 
 

153.146 
 

179.220 
 

165.140 
 

152.612 
 

- aan financiële instellingen 
 

106.791 
 

114.437 
 

54.961 
 

153.139 
 

179.213 
 

165.134 
 

152.607 
 

- aan andere entiteiten 
 

8 
 

1.137 
 

7 
 

7 
 

7 
 

6 
 

5 
 

2. Andere financiële uitgaven 
 

580 
 

1.063 
 

273 
 

1.050 
 

1.050 
 

1.050 
 

1.050 
 

 

   

 

II. Exploitatieontvangsten 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

A. Operationele ontvangsten 
 

14.956.872 
 

15.543.734 
 

7.328.071 
 

15.596.348 
 

16.040.024 
 

16.416.890 
 

16.842.681 
 

1. Ontvangsten uit de werking 
 

1.668.788 
 

1.698.074 
 

889.261 
 

1.977.219 
 

2.111.290 
 

2.170.882 
 

2.191.524 
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II. Exploitatieontvangsten 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

2. Fiscale ontvangsten en boetes 
 

5.605.977 
 

5.674.503 
 

2.269.552 
 

5.605.383 
 

5.725.259 
 

5.857.601 
 

6.100.150 
 

a. Aanvullende belastingen 
 

5.055.848 
 

5.131.173 
 

2.259.009 
 

5.064.470 
 

5.184.346 
 

5.316.688 
 

5.559.237 
 

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 
 

2.556.362 
 

2.566.960 
 

596.447 
 

2.560.635 
 

2.611.848 
 

2.664.085 
 

2.823.930 
 

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 
 

2.354.274 
 

2.418.932 
 

1.583.114 
 

2.355.126 
 

2.420.815 
 

2.497.886 
 

2.577.496 
 

- Andere aanvullende belastingen 
 

145.212 
 

145.281 
 

79.447 
 

148.709 
 

151.683 
 

154.717 
 

157.811 
 

b. Andere belastingen en boetes 
 

550.129 
 

543.330 
 

10.544 
 

540.913 
 

540.913 
 

540.913 
 

540.913 
 

3. Werkingssubsidies 
 

7.438.050 
 

7.845.584 
 

3.950.851 
 

7.612.596 
 

7.768.046 
 

7.918.607 
 

8.080.828 
 

a. Algemene werkingssubsidies 
 

3.738.079 
 

3.814.987 
 

2.035.884 
 

3.999.738 
 

4.107.282 
 

4.207.245 
 

4.317.859 
 

- Gemeentefonds 
 

2.480.099 
 

2.526.902 
 

1.516.141 
 

2.630.126 
 

2.705.828 
 

2.784.186 
 

2.865.381 
 

- Andere algemene werkingssubsidies 
 

1.257.980 
 

1.288.085 
 

519.742 
 

1.369.612 
 

1.401.454 
 

1.423.059 
 

1.452.478 
 

- van de federale overheid 
 

118.308 
 

119.342 
 

0 
 

113.025 
 

113.025 
 

113.025 
 

113.025 
 

- van de Vlaamse overheid 
 

1.139.673 
 

1.168.743 
 

477.156 
 

1.256.587 
 

1.288.429 
 

1.310.034 
 

1.339.453 
 

- van andere entiteiten 
 

0 
 

0 
 

42.586 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

b. Specifieke werkingssubsidies 
 

3.699.970 
 

4.030.597 
 

1.914.967 
 

3.612.858 
 

3.660.764 
 

3.711.362 
 

3.762.969 
 

- van de federale overheid 
 

335.715 
 

263.712 
 

115.506 
 

442.876 
 

442.876 
 

442.876 
 

442.876 
 

- van de Vlaamse overheid 
 

3.320.954 
 

3.665.419 
 

1.690.986 
 

3.164.065 
 

3.211.971 
 

3.262.569 
 

3.314.176 
 

- van de gemeente 
 

0 
 

0 
 

34.766 
 

3.417 
 

3.417 
 

3.417 
 

3.417 
 

- van andere entiteiten 
 

43.301 
 

101.466 
 

73.710 
 

2.500 
 

2.500 
 

2.500 
 

2.500 
 

4. Recuperatie individuele hulpverlening 
 

100.258 
 

103.171 
 

47.511 
 

208.750 
 

208.750 
 

208.750 
 

208.750 
 

5. Andere operationele ontvangsten 
 

143.799 
 

222.403 
 

170.896 
 

192.400 
 

226.679 
 

261.050 
 

261.429 
 

B. Financiële ontvangsten 
 

518.287 
 

519.257 
 

58.859 
 

313.622 
 

284.781 
 

271.856 
 

205.798 
 

 

   

 

  2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

III. Exploitatiesaldo 
 

2.330.739 
 

1.848.137 
 

-470.660 
 

651.750 
 

688.663 
 

728.979 
 

818.786 
 

 

   

 

I. Investeringsuitgaven 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

A. Investeringen in financiële vaste activa 
 

154.275 
 

40.484 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
 

 

154.275 
 

40.484 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

B. Investeringen in materiële vaste activa 
 

5.733.182 
 

9.606.217 
 

4.120.028 
 

13.902.864 
 

6.777.284 
 

1.045.497 
 

171.144 
 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 
 

5.733.182 
 

9.606.217 
 

4.120.028 
 

13.902.864 
 

6.777.284 
 

1.045.497 
 

171.144 
 

a. Terreinen en gebouwen 
 

1.715.111 
 

2.367.929 
 

1.389.014 
 

3.026.989 
 

105.468 
 

269.234 
 

35.000 
 

b. Wegen en andere infrastructuur 
 

3.662.407 
 

4.582.889 
 

1.290.012 
 

3.348.318 
 

5.812.843 
 

753.263 
 

113.144 
 

c. Roerende goederen 
 

294.038 
 

155.640 
 

105.112 
 

379.950 
 

53.000 
 

23.000 
 

23.000 
 

d. Leasing en soortgelijke rechten 
 

0 
 

507.453 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

e. Erfgoed 
 

61.627 
 

1.992.305 
 

1.335.890 
 

7.147.607 
 

805.973 
 

0 
 

0 
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I. Investeringsuitgaven 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

C. Investeringen in immateriële vaste activa 
 

55.733 
 

46.510 
 

12.137 
 

125.281 
 

0 
 

0 
 

0 
 

D. Toegestane investeringssubsidies 
 

101.850 
 

156.310 
 

92.987 
 

398.027 
 

163.303 
 

157.320 
 

118.489 
 

- aan de politiezone 
 

0 
 

11.723 
 

28.641 
 

57.282 
 

46.125 
 

46.125 
 

46.125 
 

- aan de hulpverleningszone 
 

101.850 
 

99.413 
 

54.140 
 

108.279 
 

117.178 
 

111.195 
 

72.364 
 

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

200.000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- aan besturen van de eredienst 
 

0 
 

0 
 

0 
 

15.000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- aan andere begunstigden 
 

0 
 

45.174 
 

10.206 
 

17.466 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 

   

 

II. Investeringsontvangsten 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

A. Verkoop van financiële vaste activa 
 

0 
 

44.749 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
 

 

0 
 

44.749 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

B. Verkoop van materiële vaste activa 
 

2.000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 
 

2.000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

c. Roerende goederen 
 

2.000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 
 

1.405.729 
 

1.101.124 
 

1.273.187 
 

8.848.720 
 

5.577.092 
 

538.368 
 

71.674 
 

- van de Vlaamse overheid 
 

1.402.729 
 

733.429 
 

1.273.187 
 

6.329.325 
 

5.452.775 
 

538.368 
 

71.674 
 

- van de provincie 
 

3.000 
 

367.695 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- van andere entiteiten 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2.519.395 
 

124.317 
 

0 
 

0 
 

 

   

 

  2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

III. Investeringssaldo 
 

-4.637.311 
 

-8.703.648 
 

-2.951.964 
 

-5.577.452 
 

-1.363.495 
 

-664.449 
 

-217.959 
 

 

   

 

  2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Saldo exploitatie en investeringen 
 

-2.306.572 
 

-6.855.511 
 

-3.422.625 
 

-4.925.702 
 

-674.833 
 

64.530 
 

600.827 
 

 

   

 

I. Financieringsuitgaven 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

A. Vereffening van financiële schulden 
 

553.441 
 

815.017 
 

383.446 
 

785.647 
 

931.161 
 

872.271 
 

873.831 
 

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 
 

553.441 
 

815.017 
 

383.446 
 

785.647 
 

931.161 
 

872.271 
 

873.831 
 

 

   

 

II. Financieringsontvangsten 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

A. Aangaan van financiële schulden 
 

4.500.000 
 

507.453 
 

0 
 

3.500.000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 
 

4.500.000 
 

0 
 

0 
 

3.500.000 
 

0 
 

0 
 

0 
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II. Financieringsontvangsten 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 
 

0 
 

507.453 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

B. Aangaan van niet-financiële schulden 
 

-285 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 
 

235.000 
 

235.000 
 

0 
 

245.000 
 

245.000 
 

245.000 
 

245.000 
 

1. Terugvordering van toegestane leningen 
 

235.000 
 

235.000 
 

0 
 

245.000 
 

245.000 
 

245.000 
 

245.000 
 

a. Periodieke terugvorderingen 
 

235.000 
 

235.000 
 

0 
 

245.000 
 

245.000 
 

245.000 
 

245.000 
 

 

   

 

  2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

III. Financieringssaldo 
 

4.181.274 
 

-72.565 
 

-383.446 
 

2.959.353 
 

-686.161 
 

-627.271 
 

-628.831 
 

 

   

 

  2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Jaarrekening 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Meerjarenplan 
 

Budgettair resultaat van het boekjaar 
 

1.874.703 
 

-6.928.076 
 

-3.806.071 
 

-1.966.349 
 

-1.360.994 
 

-562.742 
 

-28.004 
 

 

   

        

 

Andere gebruikte dossiers op dit rapport: 
 

 

MJP:  
 MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 82678 
Jaarrekeningen:  
 JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748 
 JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074 
 Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 487679 Alg. 19258 

 

   

        

      

 
 
 
 
 



 
 
 

Assumpties 
 
De inflatie is sedert de opmaak van het meerjarenplan onverwacht gevoelig gestegen. Er is rekening 
gehouden, zowel voor gemeente als OCMW met de overschrijding van de spilindex op het einde van 
2022. Er werd geen rekening gehouden met 4 overschrijdingen, evenmin als met de huidige stijging van 
de energieprijzen. 
 
Ook de stijging van de grondstoffen en bijgevolg van de investeringen was niet voorzien. 
 
Bij de aanpassing van het MJP 2022 zullen de cijfers van de budgetten geactualiseerd worden. 
 
Financiële risico’s 
 
Het is nog te vroeg om een weerslag te zien van de covid-periode, behoudens een aantal extra kosten en 
gemiste opbrengsten. 
 
Op belastingvlak hebben we nog geen herramingen gehad: deze komen pas in het tweede semester. 
 
In het najaar wordt bekeken of en hoeveel externe financiering er nodig is in 2022. 
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