ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
2019
Journaalnummers: 1148
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

Algemeen directeur: Elly Beirinckx

Markt 14, 2290 Vorselaar

Financieel directeur: Cindy Martens

Inhoudstabel: SD10: SD1 : Gemeentelijke ontwikkeling en infrastructuur
SD1 : Gemeentelijke ontwikkeling en infrastructuur
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.139.585,11
1.126.796,29
-12.788,82

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

449.437,55
79.784,79
-369.652,76

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
25.347,33
25.347,33

Beleidsdoelstelling: BD000001: BD1 : Een actief natuur- en milieubeleid voeren
BD1 : Een actief natuur- en milieubeleid voerenHet gemeentebestuur bouwt het gevoerde milieubeleid verder uit om te resulteren
in een integraal duurzaamheidsbeleid. Vorselaar is omringd door waardevolle natuur, zowel binnen als buiten het kasteeldomein
en de natuurgebieden Schupleer en Lovenhoek. We zetten in op de natuur om haar te ontwikkelen, om verbindingen te leggen,
om erover te communiceren en haar als belangrijkste toeristische troef te promoten. Binnen het natuur- en milieubeleid krijgen
de bestaande landbouwbedrijven voldoende kansen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

775.297,17
95.657,45
-679.639,72

Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
25.347,33
25.347,33

Actieplan: AP000001: AP1 : Ophalen en verwerking afval 0300 - Overig afvalbeheer 0309
AP1 : Een vernieuwd afvalbeheer uitbouwen - 0300-0309
Het beleid inzake afvalbeheer moet nieuwe impulsen krijgen. Vorselaar moet opnieuw de ambitie hebben om tot de koplopers te
horen voor wat het terugdringen van het restafval betreft. Ook de strijd tegen zwerfvuil moet opgevoerd worden via een
sensibiliserings- en sanctioneringsbeleid (zie ook actieplan nette straten en pleinen onder het hoofdstuk openbaar domein).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

692.659,37
95.418,74
-597.240,63

Investeringen
Financiering

Actie: AC000001: A1 : Terugdringen (rest)afval en versterken van principe 'de vervuiler
betaalt'Het Diftarsysteem ...
A1 : Terugdringen (rest)afval en versterken van principe 'de vervuiler betaalt'
Het Diftarsysteem moet grondig geanalyseerd worden. Zowel de evolutie in het gemiddeld aantal kilogram restafval van de
voorbije jaren als de vergelijking met naburige en vergelijkbare gemeenten in het IOK-werkingsgebied komt daarbij in beeld.
Daarop steunen de toekomstige beleidsopties. De gemeente betaalde de laatste jaren, door de niet-indexering van de Diftartarieven, een steeds groter deel van de afvalfactuur. Binnen het IOK-werkingsgebied probeert men de tarieven meer gelijk te
schakelen en te indexeren. Het verhogen van de kilogramkost kan bijdragen tot een correctere vergoeding en verschuift de kost
naar de werkelijke vervuiler. Het principe 'de vervuiler betaalt' is zeker verdedigbaar. Tegelijk worden nieuwe acties genomen om
het restafval terug te dringen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten

548.551,77
10.921,00

Saldo

-537.630,77

Investeringen
Financiering

Actie: AC000002: A2 : Een goed afvalbeleid voeren en de bestaande samenwerkingsverbanden
evaluerenAfvalverwerking ...
A2 : Een goed afvalbeleid voeren en de bestaande samenwerkingsverbanden evalueren
Afvalverwerking is in de gemeente ondertussen dagdagelijkse routine. Het containerpark is daarin een spil in de werking.
Procesmatig zijn er hier en daar zeker nog mogelijkheden om efficiënter te werken (bv. aparte fracties, timing en organisatie van
afvoeren/ophalen). In 2016 loopt het afvalcontract met IOK ten einde. Het is het uitgelezen moment om een evaluatie van de
samenwerking te maken en de verschillende toekomstmogelijkheden op een rijtje te zetten. Aanpassingen en verbeteringen zijn
op dat moment gepast. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met Kringwinkel Zuiderkempen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

144.107,60
84.497,74
-59.609,86

Investeringen
Financiering

Actie: AC000003: A3 : Sensibilisering over het sorteren van afvalWe willen de mensen terug
meer aanmoedigen om min...
A3 : Sensibilisering over het sorteren van afval
We willen de mensen terug meer aanmoedigen om minder afval te kopen en het afval dat er toch is doorgedreven te sorteren,
met bijzondere aandacht voor onder meer oude geneesmiddelen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000002: AP2 : Beheer regen- en afvalwater 0310 - Overig waterbeheer 0319
AP2 : Streven naar een duurzaam waterbeheer met het oog op een optimale waterbeheersing - 0310-0319
In overeenstemming met de Europese richtlijnen en de Vlaamse milieuprogramma's moet het gemeentebestuur tegen 2015
zorgen voor een oplossing met betrekking tot de aansluiting van elke woning op de riolering, de zuivering van het afvalwater en de
bescherming van het oppervlaktewater. Scheiding tussen afvalwater en regenwater met in de eerste plaats hergebruik, later
infiltratie op eigen terrein, buffering en tenslotte vertraagde afvoer naar grachten is daarbij het basisprincipe. De waterkwaliteit
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van de beken en de grachten moet daarbij verbeteren. In het kader van het verhoogde risico op overstroming als gevolg van de
klimaatopwarming, moet de gemeente de waterbergende capaciteit van de valleigebieden beschermen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
25.347,33
25.347,33

Actie: AC000004: A1 : Zoneringsplan riolering aanpassen/updaten en uitvoerenPidpa-Hidrorio
is eigenaar van het Vor...
A1 : Zoneringsplan riolering aanpassen/updaten en uitvoeren
Pidpa-Hidrorio is eigenaar van het Vorselaarse rioleringsstelsel. Ze maakt in overleg met de gemeente een aangepast
zoneringsplan voor de riolering op. Samen voeren die partners dat meerjarenplan aan investeringen gefaseerd uit.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
25.347,33
25.347,33

Actie: AC000005: A2 : Nieuwe categorisering waterlopen in samenwerking met de Provincie
AntwerpenIn samenwerking m...
A2 : Nieuwe categorisering waterlopen in samenwerking met de Provincie Antwerpen
In samenwerking met de provincie zullen de waterlopen op het grondgebied van Vorselaar opnieuw gecategoriseerd worden.
Waterlopen die van derde naar tweede categorie opgewaardeerd worden, zullen vallen onder het beheer van de provincie. Een
uniforme categorisering zorgt voor een uniform beheer van de waterlopen, waarbij de gemeente en de provincie steeds in overleg
treden om het onderhoudsplan op te maken en dit met alle betrokken partijen. De afspraken die in het verleden zijn gegroeid
tussen landbouw en milieu zijn daarbij de leidraad.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000006: A3 : Ruimen van de waterlopen beperken op basis van objectieve kostenbatenanalyseOp basis van de...
A3 : Ruimen van de waterlopen beperken op basis van objectieve kosten-batenanalyse
Op basis van de vorige actie zullen de waterlopen die in het beheer van de gemeente blijven beperkt geruimd worden. Het is
belangrijk het slib en het groenafval af te voeren om te beletten dat oevers kunstmatig worden verhoogd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000007: A4 : Onderhoud van het volledige grachtenstelselHet opgemaakte
grachtenplan voorziet in een verde...
A4 : Onderhoud van het volledige grachtenstelsel
Het opgemaakte grachtenplan voorziet in een verdeling voor het onderhoud van de grachten. In de bebouwde zones valt het
onderhoud van de grachten onder het beheer van Pidpa-Hidrorio en in de niet-bebouwde zones voert de gemeente het
onderhoud zelf uit.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000008: A5 : Uitbreiding pompstation Dijkbaan en Lepelstraat Door de uitbreiding van
de rioleringswerken ...
A5 : Uitbreiding pompstation Dijkbaan en Lepelstraat
Door de uitbreiding van de rioleringswerken worden meer huishoudens aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel. De
capaciteit van het pompstation aan de Dijkbaan zal moeten vergroot worden. De gemeente zal bij Pidpa-Hidrorio, Aquafin en
VMM de nodige claims leggen voor een toekomstige uitbreiding. Zodoende kunnen in de toekomst de milieuvervuilende
'overstorten' in de Aa (beter) worden vermeden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000009: A6 : Riolering centrum monitorenNaast de bijkomende uitbreiding van het
rioleringsstelsel moet de...
A6 : Riolering centrum monitoren
Naast de bijkomende uitbreiding van het rioleringsstelsel moet de toestand van de bestaande riolering in het oog gehouden
worden. De verouderde infrastructuur voldoet niet overal meer aan de vraag. Bij elk project in het centrum laten we een
cameraonderzoek uitvoeren. Het is van belang de aanwezige rioolinfrastructuur in het centrum prioritair te onderhouden, aan te
passen en eventueel uit te breiden. Lacunes in het centrum (bv. Smalvoort) worden in kaart gebracht en op een
meerjarenplanning geplaatst. Het is belangrijk deze rioleringswerken in synergie te laten verlopen om enerzijds de kosten
minimaal te houden en anderzijds de hinder voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000010: A7 : Subsidie voor huishoudelijke hemelwaterinstallatie (deels)
behoudenMomenteel voorziet de gem...
A7 : Subsidie voor huishoudelijke hemelwaterinstallatie (deels) behouden
Momenteel voorziet de gemeente in een subsidie voor huishoudelijke hemelwaterinstallatie van 500 euro. De gemeente kon die
subsidie op dat peil brengen door een subsidie van de Vlaamse overheid van 250 euro. Door het wegvallen van de Vlaamse
subsidie (samenwerkingsovereenkomst milieu) zal enkel het gemeentelijk aandeel van 250 euro behouden worden. Het is immers
belangrijk te blijven investeren in hemelwaterinstallaties.Ook zal de subsidie voor de afkoppeling van woningen in
rioleringsprojecten behouden blijven, op deze manier wordt tussengekomen in de kosten voor aansluiting op het geplande nieuwe
gescheiden rioleringsstelsel.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000003: AP3 : Overige vermindering milieuverontreiniging 0329
AP3 : Een doordacht vergunningsbeleid voeren inzake milieu en duurzame oplossingen zoeken voor probleemsites - 0329-0390
In het verleden zijn verschillende probleemsites ontstaan in Vorselaar. Het gemeentebestuur wenst die moeilijke en gevoelige
situaties aan te pakken. De gemeente heeft de voorbije jaren, onder meer gesteund in het kader van de toenmalige
samenwerkingsovereenkomst milieu (Vlaamse overheid), tal van projecten, acties en samenwerkingsverbanden aangegaan met
het oog op een duurzaam milieuvriendelijk gemeentelijk beleid. De gemeente is zelf te klein om het ganse milieu- en
duurzaamheidsbeleid op eigen houtje vorm te geven en zet verder in op samenwerking met andere partners.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.103,56
0,00
-10.103,56

Investeringen
Financiering

Actie: AC000011: A1 : Onderzoek en opmaak visie zandwinning HeirbaanVoor de zandwinning
aan de Heirbaan voorziet h...
A1 : Onderzoek en opmaak visie zandwinning Heirbaan
Voor de zandwinning aan de Heirbaan voorziet het gemeentelijk structuurplan (GRS) als nabestemming in natuurgebied. Het is
niet mogelijk de nabestemming natuur op korte termijn te verwezenlijken. Toch kan onderzocht worden op welke manier die
nabestemming kan bereikt worden. Misschien zijn er ook mogelijkheden inzake hernieuwbare energie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000012: A2 : Duurzame oplossing voor historische grondopslag VisplukVoor de
historische grondopslag aan V...
A2 : Duurzame oplossing voor historische grondopslag Vispluk
Voor de historische grondopslag aan Vispluk naast de Bosbeek (waterloop van 2de categorie) is er al veel jaren een probleem. Het
bestuur wil na al die jaren paal en perk stellen en maakt een actieplan op. Na een uitgebreide analyse met monsternames van de
grondopslag en een technisch verslag moeten de keuzemogelijkheden voor de toekomst geëvalueerd en uitgevoerd worden:
afvoeren, reinigen of hergebruiken en inrichten van een tijdelijke opslagplaats (TOP).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000013: A3 : Duurzame oplossing voor historische groenopslag PleinDe historische
groenopslag aan Plein zo...
A3 : Duurzame oplossing voor historische groenopslag Plein
De historische groenopslag aan Plein zou in de toekomst beter verplaatst en gehakseld worden. Na het aanvragen van de
milieuvergunning en een vlaco-attest (cf. Grobbendonk) kan in de toekomst mogelijk een compostplaats ingericht worden. Een
compostplaats is namelijk veel efficiënter want 80 tot 90% van groenafval is water en bovendien kan bermmaaisel mee
opgenomen worden in de compostering.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000014: A4 : Efficiënt afleveren van milieuvergunningenDe milieudienst behandelt elk
jaar ongeveer 20 mil...
A4 : Efficiënt afleveren van milieuvergunningen
De milieudienst behandelt elk jaar ongeveer 20 milieuvergunningen. Die worden opgedeeld in drie klassen. Bij (het beperkte
aantal) klasse 1-dossiers (met name grotere bedrijven) heeft de gemeente enkel een adviesfunctie. Klasse 2-dossiers worden
afgeleverd door de gemeente en de milieuvergunningen klasse 3 betreffen meldingen. In de toekomst worden milieu- en
bouwvergunningen gebundeld tot een omgevingsvergunning.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

336,80
0,00
-336,80

Investeringen
Financiering

Actie: AC000015: A5 : Een duurzaam milieubeleid in samenwerking met diverse partnersDe
gemeente werkt met tal van ...
A5 : Een duurzaam milieubeleid in samenwerking met diverse partners
De gemeente werkt met tal van partners samen inzake milieu en duurzaamheid. Denk maar aan de eigen milieuraad, de
intercommunale milieudienst van IOK, de Vlaamse overheid en PIH. We versterken deze legislatuur nog de ambities en het
engagement door in te stappen in zowel het burgemeestersconvenant (samen met IOK) als het project 'klimaatneutrale
organisatie 2020' van de provincie Antwerpen. We willen als bestuur deelnemen aan deze acties om zelf het goede voorbeeld te
geven maar ook willen we de inwoners bewust laten omgaan met energie. Dit biedt niet alleen een milieuwinst maar op termijn
ook winst op financieel vlak aangezien de energiekosten zullen dalen.In het kader van de subsidiedossiers en VBP voor de periode
2014-2019 werd een participatietraject (zoals omschreven in de omgevingsanalyse) doorlopen. Omgevingsanalyse, strategisch
meerjarenplan en actieplannen die betrekking hebben op milieu, natuur en landbouw werden uitvoerig besproken in de
milieuraad.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.766,76
0,00
-9.766,76

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000004: AP4 : Aankoop natuur, groen en bos 0340 - Overige bescherming
biodiversiteit 0349
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AP4 : Inzetten op behoud van landschappen en biodiversiteit, en een draagvlak creëren voor de bescherming van de
natuurgebieden - 0340-0349
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.853,05
0,00
-8.853,05

Investeringen
Financiering

Actie: AC000016: A1 : Actievere communicatie voeren over de gebieden met bovenlokale
beschermingsmaatregelen op vl...
A1 : Actievere communicatie voeren over de gebieden met bovenlokale beschermingsmaatregelen op vlak van landschap, milieu,
bodembeheer,...
De laatste jaren werden, vaak op Europees en Vlaams initiatief, heel wat beschermingsmaatregelen ingevoerd:
Habitatrichtlijngebied, Beschermd Landschap, Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), Natuurrichtplan, Ankerplaats,... Ze creëren vaak
een wettelijk kader om aan een coherente ruimtelijke ordening en natuurbescherming te werken. Verschillende
beschermingsmaatregelen worden gesubsidieerd door hogere overheden. Zowel milieu- en landbouworganisaties als de burgers
van Vorselaar zijn vragende partij voor meer informatie daaromtrent.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000017: A2 : Gemeentelijke eigendommen in perimeter van beschermde gebieden
mee inschakelen in beheerplan...
A2 : Gemeentelijke eigendommen in perimeter van beschermde gebieden mee inschakelen in beheerplan voor het beschermde
gebied
De gemeente en het OCMW bezitten zelf nog enkele eigendommen in beschermde gebieden. We moeten als lokaal bestuur ook
onze verantwoordelijkheid nemen en onze eigendommen mee inschakelen in het bovenlokaal beleid voor deze gebieden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000018: A3 : Betrekken van Stichting Kempens Landschap bij landschapsvisie en onderhoud in de gemeenteVo...
A3 : Betrekken van Stichting Kempens Landschap bij landschapsvisie en -onderhoud in de gemeente
Vorselaar is één van de stichtende leden van Stichting Kempens Landschap. Ze kon in het verleden nog geen gebruik maken van
mogelijkheden om samen nieuwe verwervingen te realiseren. De Stichting transformeert zich momenteel meer tot een
landschapsloket. In dat perspectief is het nuttig om ze ondersteunend te laten werken voor eigen landschapsprojecten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.570,60
0,00
-1.570,60

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000019: A4 : Ondersteunen initiatieven ter bescherming en promotie van landschap,
erfgoed en biodiversite...
A4 : Ondersteunen initiatieven ter bescherming en promotie van landschap, erfgoed en biodiversiteit
Naar het voorbeeld van de schapenstal die Natuurpunt plaatste in het natuurgebied Schupleer, kan het gemeentebestuur nieuwe
projecten promoten. Zo kan bijvoorbeeld de tentoonstelling over de ijzerertswinning als Vorselaars erfgoed verder uitgewerkt
worden. In het kader van het beschermde landschap 'interfluvium van Nete en Aa' worden de subsidiemogelijkheden van
Monumenten en Landschappen onderzocht. Het gemeentebestuur ondersteunt eveneens het Europese Life-project in het
valleigebied van Schupleer dat de biodiversiteit in het gebied wil herstellen. De subsidie (2500 euro) voor aankoop van
natuurgebieden door erkende natuurverenigingen zal worden verdergezet. Een klein deel van het jaarlijkse subsidiebedrag zal
kunnen aangewend worden voor beheerswerkzaamheden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.400,00
0,00
-4.400,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000020: A6 : Pesticidenvrij beheer De Europese wetgeving voorziet dat gemeenten
hun openbaar groen pestic...
A6 : Pesticidenvrij beheer
De Europese wetgeving voorziet dat gemeenten hun openbaar groen pesticidenvrij moeten beheren. Dat is bovendien een
ecologische keuze. Bij pesticidenvrij beheer ontstaan echter ruigere bermen en meer onkruid. Het is bijgevolg noodzakelijk een
goede communicatie naar de burger te voeren om de beheerskeuze te verantwoorden. Er wordt geëxperimenteerd met
duurzamere aanplantingen, een rotorkop-eg (bv. kerkhof) en andere instrumenten om pesticidenvrij te werken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000021: A7 : Subsidie bekalkingKempische bodem is vaak te zuur. Elke bodemsoort en
elke plantensoort heef...
A7 : Subsidie bekalking
Kempische bodem is vaak te zuur. Elke bodemsoort en elke plantensoort heeft een optimale zuurtegraad van de bodem nodig om
goed te kunnen gedijen en meststoffen optimaal te benutten. Een goede zuurtegraad voorkomt ook uitspoeling van bepaalde
meststoffen. Vandaar dat het bestuur van Vorselaar initiatieven neemt om de zuurtegraad van de bodem in onze gemeente te
optimaliseren. De gemeente geeft onder meer een subsidie voor bekalking van 0,025 euro/kg kalk met een maximum van 400
euro/jaar per aanvrager. Wel is het noodzakelijk dat de aanvrager bewijst dat de bekalking nodig is: hetzij met een analyserapport
van een erkend labo, hetzij met verslag van de ph-meting.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.882,45
0,00
-2.882,45

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000005: AP5 : Klimaat en energie 0350
AP5 : Maximaal streven naar energiezuinigheid en -besparing - 0350
Het gemeentelijke energiebeleid bevat naast maatregelen om het eigen energiegebruik en dat van de burgers terug te dringen,
ook het onderzoek naar de mogelijkheid om te participeren in energieprojecten op maat van de gemeente.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.176,09
238,71
-59.937,38

Investeringen
Financiering

Actie: AC000022: A1 : Rationaliseren en optimaliseren van openbare verlichting Het beperken
van de openbare verlic...
A1 : Rationaliseren en optimaliseren van openbare verlichting
Het beperken van de openbare verlichting resulteert in een dubbel rendement: een ecologische winst door vermindering van de
lichthinder en een financiële winst door minder stroomgebruik. Het is belangrijk aandacht te hebben voor gevaarlijke punten,
kruispunten en het centrum van de gemeente. Daar staat veiligheid van de weggebruikers centraal. Op sommige plaatsen wordt
zelfs extra verlichting geplaatst. Een voorbeeld is de klemtoonverlichting op de kruispunten op weg naar Sassenhout. Bij nieuwe
projecten worden vaak nieuwe palen geplaatst, ondergronds gebracht en nieuwe afstandsmaten gehanteerd. De gemeente werkt
hierin nauw samen met Infrax.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000023: A2 : Verminderen van de energie-uitgaven van onze publieke infrastructuurIn
de eerste plaats word...
A2 : Verminderen van de energie-uitgaven van onze publieke infrastructuur
In de eerste plaats wordt gedacht aan het verminderen van de energie-uitgaven van de groter energieverslinders (school, werkhal,
jeugdcentrum). Voor ieder publiek gebouw zal het lokaal bestuur een energieprestatiecertificaat laten opmaken. De
aanbevelingen inzake het uitvoeren van energiebesparende investeringen zullen worden nageleefd. Ieder nieuw overheidsgebouw
waarvoor vanaf 1 januari 2018 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd zal een energiezuinig overheidsgebouw
zijn. Ook in het kader van samenwerkingsverbanden (bv. burgemeestersconvenant en klimaatneutrale organisatie 2020 - zie
AP3/A5) zet de gemeente in op energieprojecten in het eigen patrimonium.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000024: A3 : Energiebesparende maatregelen stimulerenHet lokaal bestuur zal
energiebesparende investering...
A3 : Energiebesparende maatregelen stimuleren
Het lokaal bestuur zal energiebesparende investeringen door gezinnen en bedrijven stimuleren, bv. door een aanpak op
wijkniveau uit te werken, door gericht beleid naar specifieke doelgroepen uit te werken en door zoveel mogelijk de praktische
barrières die zeer grondige energierenovaties in de weg staan te verhelpen. Voor energiebesparende investeringen waarvoor op
gewestniveau al een financiële ondersteuning wordt voorzien, zal op lokaal niveau geen generieke aanvullende premieregeling
worden ingevoerd. Het lokaal bestuur zal de werking van een Lokale Entiteit (goedkope energieleningen van Energiek/IOK)
ondersteunen. Het lokaal bestuur zal de integratie van energieadvies in initiatieven in het kader van lokaal woonbeleid (de
zogenaamde woonwinkels) ondersteunen. Uiterlijk tegen 31 december 2014 wordt in nieuwe gebouwen en gebouwen die
ingrijpend worden gerenoveerd een minimumniveau van energie uit hernieuwbare bronnen toegepast.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000025: A4 : Uitwerken van een visie op windmolens en hernieuwbare energieDe
gemeente maakt een visienota...
A4 : Uitwerken van een visie op windmolens en hernieuwbare energie
De gemeente maakt een visienota voor hernieuwbare energie in Vorselaar. In de eerste plaats wordt daar, op basis van eerdere
nota's, gefocust op windmolens. Bij toekomstige windmolenprojecten zal het gemeentebestuur partners horen om doordacht de
participatie te kiezen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000026: A5 : Personele en werkingsmiddelenVoor de werking van de milieudienst
moeten ook de nodige person...
A5 : Personele en werkingsmiddelen
Voor de werking van de milieudienst moeten ook de nodige personele en werkingsmiddelen worden voorzien. De inzet van een
milieu/duurzaamheidsambtenaar is essentieel in de dagdagelijkse werking inzake klimaat, milieu en energie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

60.176,09
238,71
-59.937,38

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000006: AP6 : Participatie en sensibilisatie 0380
AP6 : Voldoende aandacht voor sensibilisatie en participatie van burgers - 0380
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.505,10
0,00
-3.505,10

Investeringen
Financiering

Actie: AC000027: A1 : Zwerfvuilacties organiseren en coördinerenEen actieve strijd tegen
zwerfvuil op straten, in ...
A1 : Zwerfvuilacties organiseren en coördineren
Een actieve strijd tegen zwerfvuil op straten, in beken, in bossen, ¿ aangevuld met een sensibilisering en het toepassen van GASboetes. Aangezien voornamelijk de schoolroutes een probleem vormen, worden de scholen in grote mate betrokken bij de
zwerfvuilacties. Ook zal het gemeentebestuur verenigingen blijven stimuleren en sensibiliseren om aparte acties op te zetten. We
denken daarbij onder meer ook aan WBE (bossen) en landbouw (landbouwgebied).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000028: A2 : Burgers optimaal betrekken bij het streven naar een nette gemeenteWe
willen inwoners aanzett...
A2 : Burgers optimaal betrekken bij het streven naar een nette gemeente
We willen inwoners aanzetten om eventuele hinder of werkpunten te signaleren. Dit kan onder meer via de bestaande
signaalkaarten of een online meldpunt. Om het gebruik hiervan aan te moedigen is het belangrijk hierover te communiceren naar
de inwoners, maar ook om gehoor te geven aan te meldingen en ze aan te pakken. Het zijn immers niet alleen het bestuur en de
gemeentediensten die ervoor kunnen zorgen dat Vorselaar een aangename gemeente blijft, maar ook de inwoners kunnen hun
steentje bijdragen. Kort op de bal spelen is hierbij essentieel.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000029: A3 : Aandacht voor sensibiliseringsprojectenDe voorbije jaren zijn tal van
sensibiliseringsprojec...
A3 : Aandacht voor sensibiliseringsprojecten
De voorbije jaren zijn tal van sensibiliseringsprojecten de revue gepasseerd. De impact en het effect van een aantal van die acties
zijn ondertussen afgenomen. Voorbeelden daarvan zijn 'Met belgerinkel naar de winkel' en 'Klimaatwijken'. De gemeente zet
onverminderd verder in op sensibilisering maar gaat op zoek naar nieuwe/vernieuwde formules om energie, klimaat, afval en
duurzame mobiliteit te promoten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.505,10
0,00
-3.505,10

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000002: BD2 : Een beleid voor duurzame landbouw verzekeren en de
lokale economie stimuleren en ondersteunen
BD2 : Een beleid voor duurzame landbouw verzekeren en de lokale economie stimuleren en ondersteunenIn een dorp dat groeit,
willen we de lokale economie ondersteunen om te blijven voorzien in de dagdagelijkse behoeften van de inwoners. Ook wil het
bestuur moderne en duurzame landbouw als belangrijke beheerder van de open ruimte ondersteunen. We moeten streven naar
een goede samenwerking tussen landbouw en natuur en duidelijke afspraken maken over verwevingsgebieden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

620,00
0,00
-620,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000007: AP1 : Handel en middenstand 0500
AP1 : Stimuleren en ondersteunen van de lokale economie - 0500
Vorselaar heeft de ambitie om te groeien tot een dorp van circa 8.000 inwoners. In zo'n dorp moeten we maximale voorzieningen
ondersteunen voor de dagdagelijkse behoeften. We streven naar een behoud van het aanbod door een flexibel
vergunningenbeleid ten aanzien van lokale handel en horeca en door het voorzien van voldoende parkeermogelijkheden en
terrasruimte. Daarnaast wordt ook ingezet op toerisme. We willen geen grote winkels en industrie aantrekken; dit past niet bij de
eigenheid van ons dorp. Anderzijds willen we alle kansen geven aan lokale initiatieven. Ook sociale tewerkstelling is belangrijk in
een dorp als Vorselaar.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

620,00
0,00
-620,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000030: A1 : Een toekomstvisie op lokale economie uitwerkenEen eerste aanvoelen is
dat we meer moeten inz...
A1 : Een toekomstvisie op lokale economie uitwerken
Een eerste aanvoelen is dat we meer moeten inzetten op sociale economie, toerisme en kleine bedrijven. Daarnaast zijn de opties
beperkt, omdat de economische ontwikkeling moet samengaan met het typische dorpskarakter. We willen deze visie verder
uitwerken en tot een eenduidig besluit komen. Op basis van een Europese studie van twaalf kleine dorpen met 5.000 tot 20.000
inwoners ontwikkelde www.susset.org een toolkit waarmee kleine gemeenten kunnen inzetten op een duurzame strategie
(sustainable small townstrategy).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000031: A10 : Onderzoek naar de haalbaarheid van een marktMarkten leven
momenteel op. We gaan onderzoeken...
A10 : Onderzoek naar de haalbaarheid van een markt
Markten leven momenteel op. We gaan onderzoeken of een eigen marktje haalbaar en wenselijk is voor Vorselaar. We gaan na
welke de eventueel geschikte momenten zijn en welke specialisatie we er als extra karakterpunt in kunnen verwerken. We willen
hierbij ook volop kansen geven aan onze handelaars in eigen dorp.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000032: A2 : Aandacht voor voldoende parkeergelegenheid en terrassen bij het
verfraaien van de dorpskernB...
A2 : Aandacht voor voldoende parkeergelegenheid en terrassen bij het verfraaien van de dorpskern
Bij het verfraaien van de dorpskern, op maat en snelheid van de beschikbare budgetten, worden enkele uitgangspunten ten
aanzien van de lokale handelaars meegenomen:
-Alle handelszaken moeten, tegen aangepaste snelheden, bereikbaar blijven voor klanten én leveranciers.
-Meer terrasmogelijkheden geven een meerwaarde en grotere gezelligheid aan het centrum.
-Voldoende parkeerplaatsen behouden en het beperken van éénrichtingsstraten. We zoeken naar een balans tussen de
bereikbaarheid en het autoluw en veilig maken van de dorpskern.
-Voldoende aandacht voor randparkings en kortparkeren (blauwe zone) in het centrum.
-Continu zoeken naar een evenwicht tussen parkeerplaatsen voor auto's en fietsen, terrassen en een veilige verkeersinrichting.
-Zwaar verkeer weren, maar bestemmingsverkeer altijd mogelijk houden met aandacht voor de bevoorrading van handelszaken
(lossen nabij de winkel en/of een vlak wegdek om een vlotte levering met steekwagen en transpallet mogelijk de maken). Het is
voor de gemeente ook belangrijk dat de vrachtwagens de nieuwe infrastructuur niet beschadigen.
-Bij elke herinrichting of herstelling kan hiermee alvast rekening gehouden worden en moet creatief nagedacht worden hoe we zo
efficiënt mogelijk kunnen omspringen met de beschikbare ruimte.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000033: A3 : Subsidies en vergunningenbeleid optimaliseren De dienstverlening
optimaliseren door middel v...
A3 : Subsidies en vergunningenbeleid optimaliseren
De dienstverlening optimaliseren door middel van onze eigen medewerkers of door correct door te verwijzen naar
gespecialiseerde diensten en/of organisaties. Meer kennis opbouwen in de gemeentelijke dienstverlening met het oog op een
betere ondersteuning van ondernemers.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000034: A4 : Website uitbreiden met het oog op een betere uitwisseling van
informatie omtrent en voor onz...
A4 : Website uitbreiden met het oog op een betere uitwisseling van informatie omtrent en voor onze zelfstandigen
Hierbij wordt gedacht aan een lijst met alle zelfstandigen, meer info omtrent wegenwerken (start, status en gepland einde),... Ook
is het interessant om te onderzoeken of het IRIS-project (provincie Antwerpen) een meerwaarde kan bieden voor de uitwisseling
van informatie tussen de gemeente en de zelfstandigen onderling.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000035: A5 : Promoten van lokale economie via de cadeaucheques en een
onthaalpakket voor nieuwe inwonersV...
A5 : Promoten van lokale economie via de cadeaucheques en een onthaalpakket voor nieuwe inwoners
Voor nieuwe inwoners wordt vanuit de lokale economie een 'goodie-bag' samengesteld. Door aan nieuwe inwoners bv.
kortingsbons van Vorselaarse handelaars te geven, dragen we bij tot het kenbaar maken en versterken van onze lokale economie.
De deelnemers aan de Vorselaarse cadeaucheques worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Via de website, in InfoVorselaar,... blijven we die cadeaucheques kenbaar maken aan de inwoners. Elke feestdag, hoe klein ook, kan de aanleiding zijn
tot een advertentie omtrent cadeaucheques in de Info Vorselaar. De stickers waren al een goede voorzet.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000036: A6 : Samenwerking tussen gemeente en handelaars voor gezamenlijke
winstprojectenSamenwerking en g...
A6 : Samenwerking tussen gemeente en handelaars voor gezamenlijke winstprojecten
Samenwerking en gezamenlijke winst nastreven door middel van een 'dorpscontract'. Zo kunnen horeca-uitbaters enerzijds een
belangrijke schakel vormen tussen het gemeentebestuur en de toeristen, anderzijds is er een directe economische meerwaarde
als er geïnvesteerd wordt in toerisme. Een mogelijk project van samenwerking is bv. het plaatsen van fiets- en
wandelnetwerkborden, parkeerborden,...
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000037: A7 : De dynamiek van de raad lokale economie vergroten door een nauwe
samenwerking met UnizoOm al...
A7 : De dynamiek van de raad lokale economie vergroten door een nauwe samenwerking met Unizo
Om als overlegplatform en stuurgroep te dienen voor alle actoren van de lokale economie moet de dynamiek van de raad voor
lokale economie vergroten. We willen een doorgedreven samenwerking met Unizo. Deze vereniging levert vaak ondersteuning op
maat van Vorselaarse handelaars. We moeten hun professionalisme en deskundigheid erkennen en respecteren.In het kader van
de subsidiedossiers en VBP voor de periode 2014-2019 werd een participatietraject (zoals omschreven in de omgevingsanalyse)
doorlopen. Omgevingsanalyse, strategisch meerjarenplan en actieplannen die betrekking hebben op lokale economie werden
uitvoerig besproken in de raad lokale economie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

620,00
0,00
-620,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000038: A8 : Streven naar een nauwe samenwerking met de scholenIn het kader van
tewerkstelling is het van...
A8 : Streven naar een nauwe samenwerking met de scholen
In het kader van tewerkstelling is het van belang om de samenwerking met de scholen (Thomas More (voormalige Katholieke
Hogeschool Kempen) en het Kardinaal Van Roey-instituut) te verruimen. De scholen kunnen als werkgever een belangrijke
bijdrage leveren in Vorselaar. Mogelijk is het een optie om samen te werken inzake onderhoud en sociale tewerkstelling. Stagiairs
(toekomstige werknemers) kunnen her en der ervaring opdoen in Vorselaar.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000039: A9 : Evalueren en streven naar optimalisatie septemberkermisMomenteel is
de septemberkermis een t...
A9 : Evalueren en streven naar optimalisatie septemberkermis
Momenteel is de septemberkermis een traditie maar zeker niet meer dan dat. Dat staat in schril contrast met de kermis in juni.
Verschillende ideeën en impulsen vanuit het gemeentebestuur kunnen het verschil maken. De horeca in Vorselaar is vragende
partij om ook op zaterdag al 'septemberkermis' te houden. De mogelijkheden daartoe worden onderzocht. Eventueel kan daarin
ook met verenigingen worden samengewerkt of kunnen bestaande initiatieven in dat weekend worden geïncorporeerd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000008: AP2 : Land-, tuin- en bosbouw 0530
AP2 : Landbouw een toekomst geven en landbouw als belangrijke beheerder van de open ruimte ondersteunen - 0530
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Landbouw beheert een belangrijk deel van de open ruime in onze gemeente. Het gemeentebestuur wil de landbouwers voldoende
mogelijkheden bieden voor de toekomst en aanzetten om mee na te denken over verbreding en een duurzame functie/rol in de
toekomst.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: BD000003: BD3 : Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en werkomgeving voor
iedereen
BD3 : Een kwaliteitsvolle woon-, leef- en werkomgeving voor iedereenOp vlak van ruimtelijke ordening staan er de komende jaren
heel wat uitdagingen voor de deur. Die moeten worden aangepakt met maximale aandacht voor woon- en leefkwaliteit, en in het
licht van een langetermijnvisie op het verfraaien en herinrichten van de dorpskern.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

208.028,96
59.091,82
-148.937,14

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000009: AP1 : Ruimtelijke ordening 0600
AP1 : Een duidelijke visie en beleid inzake ruimtelijke ordening als basis voor een kwaliteitsvolle, snelle en correcte dienstverlening
- 0600
Er beweegt heel wat op het domein van de ruimtelijke ordening. Zowel de regelgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), de
synergie met andere domeinen (omgevingsvergunning), de veranderende inzichten (aanpassing gemeentelijk structuurplan,
duurzaam bouwprofiel) als veranderende behoeften (veelvuldige vragen om aanpassingen verkavelingsvoorschriften cf.
bijvoorbeeld zonnepanelen) dragen daartoe bij. De gemeente wil een sterke partner daarin zijn en zelf het voortouw nemen door
de kaders voor zichzelf heel duidelijk vast te leggen (aanpassing GRS, RUP kern), te ontvoogden (en dus zelf bouwvergunningen te
verlenen) en daarbij ook modern en efficiënt te werken via meer inzet van GIS en digitale registers.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

114.411,83
41.748,12
-72.663,71

Investeringen
Financiering

Actie: AC000045: A1 : Ontvoogding inzake RO met het oog op een snelle en kwalitatieve
dienstverleningHet gemeenteb...
A1 : Ontvoogding inzake RO met het oog op een snelle en kwalitatieve dienstverlening
Het gemeentebestuur zal in deze legislatuur ook zijn plannenregister definitief afwerken, en daardoor zelf de mogelijkheid krijgen
om snel bouw- en verkavelingvergunningen af te leveren. Doordat de gemeente aan alle voorwaarden voldoet (eigen
stedenbouwkundige ambtenaar, een plannen- en vergunningenregister, een register onbebouwde percelen en een gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan) kan ze ontvoogd en autonoom werken. Hierdoor zullen stedenbouwkundige en
verkavelingsvergunningen in de toekomst sneller afgeleverd kunnen worden. Deze ontvoogding legt wel een grotere
verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeente.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000046: A2 : Implementatie van ruimtelijke plannen en de ontvoogding in de werking
van de dienstDe decret...
A2 : Implementatie van ruimtelijke plannen en de ontvoogding in de werking van de dienst
De decretale verplichtingen van een ontvoogde gemeente zijn anders dan deze van een niet-ontvoogde gemeente. Zo zijn o.a. de
behandelingstermijnen voor stedenbouwkundige vergunningen korter. Het is dus van belang om goed voorbereid te zijn op de
ontvoogding, meer bepaald door administratieve procedures en documenten af te stemmen op de wettelijke verplichtingen. Ook
houdt de implementatie van de ontvoogding in dat goede afspraken moeten gemaakt worden omtrent de werking van de dienst
en de samenwerking met andere diensten of organen (schepencollege, stedenbouw,...).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000047: A3 : Blijvend investeren in GIS als efficiënt werk- en analyse-instrumentOm
een efficiënte werkin...
A3 : Blijvend investeren in GIS als efficiënt werk- en analyse-instrument
Om een efficiënte werking en dienstverlening te garanderen werd de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in het geografisch
informatie bestand (GIS). Het verder consequent bijhouden van allerhande data maakt opzoekwerk binnen de dienst ruimtelijke
ordening en binnen andere diensten eenvoudiger.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000048: A4 : Consequente handhaving inzake weekendverblijven en onvergund
wonenHet consequent toepassen v...
A4 : Consequente handhaving inzake weekendverblijven en onvergund wonen
Het consequent toepassen van de wettelijke kaders omtrent ruimtelijke ordening en milieu is van groot belang. Het gevoel dat
wetten niet, toevallig of willekeurig worden toegepast vormen de voedingsbodem voor ongeloofwaardigheid en frustratie. Dit
impliceert wel dat het bestuur soms onpopulaire maatregelen zal moeten nemen. Een voorbeeld hiervan is de verdere sanering en
uitdoving van de weekendverblijven. Dit zou op een effectieve en prioritaire manier moeten verlopen. Deelacties zijn:
1.Het verder zetten van de maatregels om geen nieuwe bewoning in weekendverblijven en onvergunde woongelegenheden toe te
laten. Al vele decennia worden weekendverblijven gebouwd. Aanvankelijk werden deze werkelijk gebruikt als weekendverblijf, in
de loop der jaren ontstond de problematiek van de permanente bewoning. Ook heerst sinds jaren een problematiek van
onvergund opdelen van woongelegenheden, wonen in bijgebouwen, ... Sinds de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
heeft de gemeente een eerste stap gezet in de richting van een uitdoofbeleid. Elke nieuwe inschrijving in een onvergunde
woongelegenheid of weekendverblijf wordt doorgegeven aan de politie en wordt bij verderzetting van het misdrijf consequent
vervolgd.
2.Opmaak draaiboek voor vaststelling onvergund wonen zonder inschrijving.
3.Informatie verstrekken om toekomstige kopers van weekendverblijven te waarschuwen. Een goede informatieverstrekking
omtrent de gemeentelijke aanpak en het statuut van onvergunde woningen of weekendverblijven bieden aan personen die van
plan zijn dergelijke constructies te kopen. Ook de notarissen en immokantoren worden geïnformeerd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000049: A5 : Personele en werkingsmiddelenDe vele uitdagingen voor de dienst
ruimtelijke ordening en -pla...
A5 : Personele en werkingsmiddelen
De vele uitdagingen voor de dienst ruimtelijke ordening en -planning vereisen de nodige personele inzet.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

114.411,83
41.748,12
-72.663,71

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000010: AP2 : Gebiedsontwikkeling 0610
AP2 : Een duurzaam ruimtelijk beleid vertrekkende van een visie op maat van Vorselaar - 0610
Een duurzaam ruimtelijk beleid verankeren in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (visie) en de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen garanderen via ruimtelijke uitvoeringsplannen (verordenende voorschriften).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000011: AP3 : Bestrijding van krotwoningen 0621 - Overig woonbeleid 0629
AP3 : Een duidelijke visie en beleid inzake wonen, inzetten op betaalbare en kwaliteitsvolle kavels en woningen - 0621-0629
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

93.617,13
17.343,70
-76.273,43

Investeringen
Financiering
JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)
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Actie: AC000053: A1 : Behoud woonoverleg met de diverse woonactoren en voortzetting
optimalisatie lokaal woonbelei...
A1 : Behoud woonoverleg met de diverse woonactoren en voortzetting optimalisatie lokaal woonbeleid
Het Kempens Woonplatform tracht samen met de gemeente het lokaal woonbeleid te optimaliseren door de woonbeleidsvisie te
visualiseren en op te volgen, door regelmatig een lokaal woonoverleg te organiseren met de diverse woonactoren. Zolang de
subsidie voor dit woonplatform gewaarborgd blijft, zal de gemeente deze samenwerking voortzetten. Een regelmatig woonoverleg
en de optimalisatie van het lokaal woonbeleid wensen we zeker te behouden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000054: A2 : Blijvend actualiseren gemeentelijk woonplan en uitvoeren van bijhorend
actieplanHet gemeente...
A2 : Blijvend actualiseren gemeentelijk woonplan en uitvoeren van bijhorend actieplan
Het gemeentelijk woonplan is een dynamisch plan dat continu kan worden bijgestuurd. Zo zal de komende periode veel aandacht
besteed worden aan het behouden en verder vormgeven van het uniek woonloket, om zo de burger optimaal te informeren. Een
belangrijk aandachtspunt in het woonplan is het promoten van duurzaam en levenslang wonen. De afgestemde voorschriften in
het RUP kern zullen hierbij een belangrijke rol vervullen. Ook willen we de positie van de zwakke huurder op de private huurmarkt
verbeteren.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000055: A3 : Visie ontwikkelen omtrent studentenverblijvenVanwege de
aanwezigheid van de hogeschool 'Thom...
A3 : Visie ontwikkelen omtrent studentenverblijven
Vanwege de aanwezigheid van de hogeschool 'Thomas More' is het nodig om een duidelijk beleid uit te werken omtrent
studentenhuisvesting nu en in de toekomst. Het bestuur wil de feitelijke gegevens (aantal, ligging, indeling,...) van de
studentenkoten in kaart brengen, om zo in overleg met verschillende partijen (huurder, verhuurder, school) na te gaan of er nood
is aan een aangepast beleid. We denken hierbij onder meer aan brandveiligheid,... Ook is het nodig om in het RUP kern voldoende
aandacht te bieden aan de omvorming van en naar studentenkamers.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000056: A4 : Voldoende aandacht voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit in GRS en
RUP kernMet het oog op d...
A4 : Voldoende aandacht voor betaalbaar wonen en woonkwaliteit in GRS en RUP kern
Met het oog op de toekomstige generaties streeft de gemeente naar zuinig ruimtegebruik en een gefaseerde ontwikkeling in de
woonkern. In het RUP kern gaat veel aandacht naar leefkwaliteit door het opleggen van voldoende groen, een buitenruimte voor
elke woongelegenheid, ¿ en door het toelaten van flexibele, hedendaagse en duurzame bouwvoorschriften (ITI-profiel) die
rekening houden met zongerichtheid etc.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000057: A5 : Bijhouden van ruimtelijke registers: leegstandsregister, register
onbebouwde percelen,..De g...
A5 : Bijhouden van ruimtelijke registers: leegstandsregister, register onbebouwde percelen,...
De gemeente houdt dergelijke registers bij, onder meer omdat dit decretaal is opgelegd. De eerste opmaak was zeer tijdrovend.
Momenteel worden deze registers systematisch bijhouden en zijn ze een nuttig instrument voor het beleid. Bovendien is het
mogelijk om op basis van de registers een leegstandsheffing en een heffing op de onbebouwde percelen te heffen als instrument
om het woonbeleid te sturen en de leegstand tegen te gaan.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Actie: AC000058: A6 : Invoeren van een leegstandsheffing Aanmoedigen om leegstaande
woningen op de markt te brenge...
A6 : Invoeren van een leegstandsheffing
Aanmoedigen om leegstaande woningen op de markt te brengen door het innen van een leegstandsheffing op basis van het
leegstandsregister. Om misbruiken te voorkomen moet deze leegstandsheffing wel goed afgestemd worden op de belasting op
tweede verblijven. Er worden ook enkele uitzonderingsmaatregelen voorzien. Een leegstandsheffing heeft geen financiële
doelstelling maar moet een beleidsinstrument zijn waardoor uiteindelijk zich minder tot geen leegstand voordoet in de toekomst.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.273,35
0,00
-9.273,35

Investeringen
Financiering

Actie: AC000059: A7 : Uitbreiden van het aanbod sociale kavels, koop- en huurwoningen in
samenwerking met de socia...
A7 : Uitbreiden van het aanbod sociale kavels, koop- en huurwoningen in samenwerking met de sociale
huisvestingsmaatschappijen
In het kader van het decreet op het grond- en pandendecreet is de gemeente verplicht een sociaal bindend objectief inzake sociale
kavels en koop- en huurwoningen te behalen. Vorselaar wil hier een koploper zijn en pro-actief voldoen aan de normen. Rekening
houdende met de noden en behoeften wordt het aanbod sociale huisvesting uitgebreid, dit gebeurt in eerste instantie door een
nauwe samenwerking met Kleine Landeigendom en Zonnige Kempen.
Volgend project met een sociale kavel wordt gepland:
-nieuw project met 1 sociale kavel aan de verkaveling Van de Wervelaan
Volgende projecten met sociale huurwoningen worden gepland:
-nieuw project met circa 8 wooneenheden in huis Van Bockstal (Markt)
-nieuw project met circa 17 wooneenheden ter hoogte van wijkpolitie (Nieuwstraat)
-projecten in samenwerking met sociaal verhuurkantoor van ISOM
Volgende projecten met sociale koopwoningen worden gepland:
-nieuw project met 17 koopwoningen in de Kardinaalswijk
-nieuw project met circa 13 koopwoningen aan de verkaveling Van de Wervelaan
-eventueel nieuw project ter hoogte van Jantjesblok
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000060: A8 : Nieuwe betaalbare bouwkavels aan de Van de WervelaanIn
samenwerking met IOK wordt gewerkt aa...
A8 : Nieuwe betaalbare bouwkavels aan de Van de Wervelaan
In samenwerking met IOK wordt gewerkt aan de realisatie van enkele tientallen bijkomende betaalbare bouwkavels, die op de
markt kunnen komen. Deze kavels zijn voornamelijk bedoeld om jonge koppels en gezinnen de kans te bieden om in de gemeente
te blijven wonen. Hierin wordt samengewerkt met IOK en de (oorspronkelijke) private eigenaars (familie de Borrekens).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

2019

Actie: AC000061: A9 : Personele en werkingsmiddelenDe dienst ruimtelijke ordening heeft een
breed takenpakket. Ook...
A9 : Personele en werkingsmiddelen
De dienst ruimtelijke ordening heeft een breed takenpakket. Ook het ganse woon- en huisvestingsbeleid wordt binnen deze dienst
opgevolgd. De deskundige volgt deze dossiers op.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

84.343,78
17.343,70
-67.000,08

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000004: BD4 : Een goed onderhouden, eenvormig en duurzaam
aangelegd openbaar domein
BD4 : Een goed onderhouden, eenvormig en duurzaam aangelegd openbaar domein met het oog op een verfraaiing van onze
dorpskernAanleg of heraanleg van het openbaar domein gebeurde vroeger meestal vrij ad hoc: op basis van nieuwe ideeën,
klachten of opmerkingen,.... We willen deze legislatuur werk maken van een meer structurele aanpak waarbij planmatig werken
(op basis van inventaris voor onderhoud bv.), duurzame aanleg en een langetermijnvisie centraal staan. Extra aandacht gaat
daarbij naar veiligheid (bv. voor zwakke weggebruikers), groene uitstraling (fris ogend straatbeeld) en proper-/netheid.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

155.638,98
972.047,02
816.408,04

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

449.437,55
79.784,79
-369.652,76

Financiering

Actieplan: AP000012: AP1 : Wegen 0200
AP1 : Optimaal en onderhoudsvriendelijk openbaar domein - 0200
Specifiek wat onze wegen betreft willen we fundamenteel de omslag maken richting een meer systematische aanpak. Een
langetermijnvisie moet ervoor zorgen dat er duidelijke keuzes inzake wegverharding worden gemaakt, dat een langetermijnvisie
(ook op duurzaam onderhoud) kan worden ontwikkeld en dat heraanleg op een uniforme en consequente manier gebeurt. Daarbij
wordt het straatbeeld afgestemd op het daadwerkelijke gebruik en wordt ook de koppeling gelegd met planologische initiatieven
(RUP kern). Naast ruimtelijke ordening wordt ook ecologie (bv. keuzes maken in functie van geluidshinder en trillingen) mee
bekeken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

26.907,55
0,00
-26.907,55

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

73.103,27
75.000,00
1.896,73

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Actie: AC000062: A1 : Opmaak inventaris wegenOp basis van de opmaak van een inventaris van
alle wegen kunnen de we...
A1 : Opmaak inventaris wegen
Op basis van de opmaak van een inventaris van alle wegen kunnen de wegen ingedeeld worden naar hun verharding (asfalt,
beton, klinkers, onverhard). Het inventariseren van de peknaden, de putten naast de weg, de binnenbochten, geeft zicht op de
(mogelijke) probleemsituaties. Het geheel vormt de basis tot de opmaak van een langtermijnplanning voor een doordacht
onderhoud van de wegen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000063: A2 : Opmaak planning onderhoud wegenEen doordachte planning voor het
onderhoud van de wegen maakt...
A2 : Opmaak planning onderhoud wegen
Een doordachte planning voor het onderhoud van de wegen maakt dat minder naar adhoc-oplossingen moet gezocht worden. Bij
een regelmatig onderhoud beperkt men de sleet en vermindert men de onderhoudskosten op lange termijn.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000064: A3 : Opmaak codex wegIn het bestek voor de opmaak van het ruimtelijk
uitvoeringsplan voor de kern...
A3 : Opmaak codex weg
In het bestek voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kern van Vorselaar is voorzien in de opmaak van een
codex weg. Enerzijds zorgt de codex weg via inrichtingsprincipes voor een indeling van de wegen, de inrichting zal met name
bepalen hoe de weggebruiker de wegcategorisering ervaart. De inrichting zal bovendien aanleiding geven tot een gepast gebruik
van de weg. Anderzijds voorziet de codex weg in voorschriften over vorm en materiaal die een uniform straatbeeld zullen
bewerkstelligen, en welke soorten van bomen het straatbeeld mee zullen vormgeven. Er wordt tevens een vademecum gemaakt
die een leidraad moet zijn voor de technische dienst en voor toekomstige herinrichtingsdossiers.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Actie: AC000065: A4 : Aanleg en onderhoud van de weginfrastructuur in maximale synergieOp
basis van het onderhouds...
A4 : Aanleg en onderhoud van de weginfrastructuur in maximale synergie
Op basis van het onderhoudsplan zal de weginfrastructuur haar regulier onderhoud krijgen waardoor structurele ingrepen zullen
verminderen. Toch staan enkele structurele werken op het programma. Verschillende klinkerwegen en aanliggende
parkeerplaatsen verkeren in slechte staat. De geplande en toekomstige rioleringswerken vormen een aanleiding om ook de
weginfrastructuur drastisch te vernieuwen. Bij dergelijke grote werken zal aandacht gaan naar de synergie tussen de verschillende
nutsmaatschappijen. De werken zullen op elkaar afgestemd worden zodat een pas aangelegd voetpad bijvoorbeeld niet terug
opgebroken moet worden voor het ondergronds brengen van nutsleidingen. Ook communicatie bij openbare werken is zeer
belangrijk voor de burgers. Voor, tijdens en na de werken zal er voldoende en via verschillende kanalen gecommuniceerd worden
zodat de burger goed geïnformeerd is over de mogelijke hinder en het verloop.
Enkele geplande projecten:
-Asfalteringswerken en vervangen betonvakken:
Verschillende betonvakken, bv. in de Goorbergenlaan, verkeren in slechte staat. In de loop van 2013 zullen ze uitgebroken en
vervangen worden. De werken worden uitgevoerd in de zomervakantie zodat de schoolkinderen er geen hinder van ondervinden.
-Wegenaanleg bij rioleringswerken fase II: deel Putakkerstraat, deel Klissenhoek, Groenstraat, Pallaaraard, Maashoek,
Niemandshoek, Vroegeinde (2014-2015).
-Wegenaanleg bij rioleringswerken Fase III: Zegbroek, Strateneinde, Bosweg, Dageraad, deel Klissenhoek, deel Groenstraat en/of
andere straten die aan bod kunnen komen in eerdere of gelijktijdige rioleringsprojecten (bv. Sassenhout).
-Naast nieuwe wegverharding is ook onderhoud van belang. Er worden ook voegvullingen aangebracht om de levensduur van de
betonplaten te verlengen (bv. Goorbergenlaan).
-Prioriteit aan vernieuwen van voetpaden in de periode van 2014-2019:
Verschillende voetpaden liggen in slechte staat. Om de bereikbaarheid van het centrum ook voor voetgangers te garanderen
zullen enkele projecten op basis van de financiële haalbaarheid uitgevoerd worden. Op de prioriteitenlijst staan Cardijnlaan, Mgr.
Donchelei, Kerkstraat, Kempenlaan, Kuiperstraat, e.a. (volgens noodwendigheid). Al deze aanpassingen aan de voetpaden maken
dat Vorselaar binnen afzienbare tijd een volledig nieuwe voetgangerszone krijgt in het centrum. Dankzij die nieuwe voetpaden, de
plaatsing van extra zitbanken en de aanpassingen aan de toegankelijkheid, kan er een voetgangerscirkel worden gecreëerd in
nauwe samenwerking tussen gemeente en OCMW.
-Prioriteiten kruispunten 2013-2019:
Op basis van de ongevallencijfers en input van de politie en mobiliteitscommissie worden een aantal kruispunten extra beveiligd
(bebording, markeringen,...)
-Heraanleg verkeersplateaus en -drempels:
De hellingen van de verhoogde verkeersplateaus en -drempels zijn op een aantal plaatsen niet optimaal aangelegd. Op een
doordachte manier zullen die probleempunten aangepakt worden.
-Nutsvoorzieningen ondergronds brengen:
In de mate van het mogelijke en betaalbare zullen de nutsvoorzieningen ondergronds gebracht worden. Prioritair zullen dergelijke
werken gekoppeld worden aan werken ter verbetering van het voetpad, rioleringswerken en andere. Bij de rioleringswerken zullen
volgende wegen aan de beurt komen: Klissenhoek, Maashoek, Niemandshoek, Vroegeinde, Groenstraat, Pallaaraard en nadien de
straten van fase III van de rioleringswerken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

24.240,95
0,00
-24.240,95

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

73.103,27
75.000,00
1.896,73

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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2019

Actie: AC000066: A5 : Streven naar een net straatbeeldEen aangename publieke ruimte heeft
veel te maken met nethei...
A5 : Streven naar een net straatbeeld
Een aangename publieke ruimte heeft veel te maken met netheid en reinheid. Door in te zetten op een net straatbeeld tracht het
gemeentebestuur de publieke ruimte aangenaam te houden voor de inwoners en bezoekers van Vorselaar. Ook reinheid speelt
hierbij een belangrijke rol. Aanvullend worden acties rond sensibilisatie en participatie inzake zwerfvuil verder uitgewerkt onder
de beleidsdoelstelling een actief natuur- en milieubeleid voeren.
Acties die zullen bijdragen tot een net straatbeeld zijn o.m.
-Het teveel aan infoborden, verkeersborden en borden van de politie zorgen voor een visuele verrommeling. Door hun aantal te
beperken en de staat van de aanwezige borden te evalueren en te herstellen (qua reinheid, rechtstaan,...) waar nodig, krijgt het
straatbeeld een rustiger en netter uitzicht.
-PWA-medewerkers inzetten voor zwerfvuiltoer centrum en dreef.
-Regelmatige (vrijdag) vuiltoer vuilbakken door technische dienst.
-Zwerfvuilacties. Een actieve strijd tegen zwerfvuil op straten, in beken, in bossen,... aangevuld met een sensibilisatie en het
toepassen van GAS-boetes (zie beleidsdoelstelling actief natuur- en milieubeleid voeren, actieplan omtrent participatie en
sensibilisatie).
-Burgers optimaal betrekken bij het streven naar een nette gemeente. We willen inwoners aanzetten om eventuele hinder of
werkpunten te signaleren. (zie actieplan omtrent participatie en sensibilisatie).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000067: A6 : Visie ontwikkelen om wegen efficiënt sneeuwvrij te maken In
vergelijking met naburige gemeen...
A6 : Visie ontwikkelen om wegen efficiënt sneeuwvrij te maken
In vergelijking met naburige gemeenten wordt in onze gemeente erg veel zout gestrooid. De aanwezigheid van een zoutopslag in
eigen gemeente is daar niet vreemd aan. Zout is in tegenstelling tot andere gemeenten immers makkelijk te verkrijgen. De vraag is
wel of zoveel strooien wel gewenst is. Heel wat mensen vinden het niet nodig om bij elke sneeuwval meteen te ruimen of zout te
strooien. Anderzijds zorgt het zout strooien ook voor ecologische schade (planten/bomen en bermen). De voorbije winters
maakten duidelijk dat sneeuwval ook extremer wordt en soms erg felle pieken heeft. Veel gemeenten maken daarom keuzes in
hun beleid inzake sneeuw en ijzel. Ook Vorselaar wil niet achterblijven en maakt een strooiplan waarin duidelijk prioriteiten
worden gesteld inzake sneeuwvrije toegangswegen, schoolomgevingen, voet- en fietspaden. Ook het efficiënter strooien
(verschillende soorten zoutkorrels en technieken) wordt bekeken. Dit alles moet ook goed worden gecommuniceerd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.666,60
0,00
-2.666,60

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000013: AP2 : Wegen (deel mobiliteit) 0200 - Openbaar vervoer 0210 - Parkeren
0220
AP2 : Een verkeersveilige gemeente met een duurzame visie op mobiliteit - 0200-0210-0220
Vorselaar is een echte onderwijsgemeente. Dat maakt dat het centrum van de gemeente en de linten er naartoe vaak heel druk
aanvoelen. Verkeersveiligheid en een mobiliteitsbeleid zijn dus erg belangrijk. Inzake mobiliteit mag je niet vervallen in een ad hoc
beleid. Ook inzake verkeer, parkeren, mobiliteit moeten duurzame keuzes worden gemaakt. Het STOP-principe is daarbij een
leidraad.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.488,44
4.760,00
-9.728,44

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.698,20
0,00
-14.698,20

Financiering

Actie: AC000068: A1 : Visie ontwikkelen en acties nemen voor een veiligere gemeente De
technische dienst en de mob...
A1 : Visie ontwikkelen en acties nemen voor een veiligere gemeente
De technische dienst en de mobiliteitscommissie volgen dagdagelijks het verkeers- en mobiliteitsbeleid op. De gemeente zet de
goede werking van de mobiliteitscommissie verder en organiseert een jaarlijkse audit. Op basis daarvan worden telkens suggesties
gedaan naar een aanpassing van een verkeersreglement en het aanpassen of nieuw plaatsen van wegsignalisatie.
Projecten die de komende periode op de planning staan zijn:
-Mobiliteitsplan indien nodig herzien n.a.v. het nieuwe mobiliteitsdecreet
-Vorselaar indelen in snelheidszones 30-50-70 km/u. (bv. pijnpunten aan Vispluk en inhaalverbod Sassenhout,...)
-Doorstroming op N153 verbeteren (ondertunneling, fietspad, afsluiten wegen die op N153 uitkomen bv. Kweek/aardbeienboer)
-Weren van sluikverkeer tussen E34/E313/N153: werken aan GPS-routes, opvolgen besprekingen bovenlokaal
vrachtwagenroutenetwerk en mobiliteitsstudie Midden-Kempen (Provincie Antwerpen)
-Sluipverkeer Heiken duurzaam aanpakken (no-pass zone, tractorsluis,...)
-Veilige verbindingen voor schoolgaand verkeer: meer trage verbindingen, Zuiderbaan, verbinding Vispluk aanduiden,
schoolroutekaart,...
-Gevaarlijke kruispunten beveiligen: kruispunt GB (camions laden en lossen) en kruispunten Groenstraat/Pallaaraard,
Lepelstraat/Goorbergenlaan, Hofeinde/Keizershofstraat en Doornboom.
-Zwaar verkeer weren in de dorpskern, maar met behoud van bestemmingsverkeer voor plaatselijke handelaars
-Trage wegen
In het kader van de subsidiedossiers en VBP voor de periode 2014-2019 werd een participatietraject (zoals omschreven in de
omgevingsanalyse) doorlopen. Omgevingsanalyse, strategisch meerjarenplan en actieplannen die betrekking hebben op mobiliteit
werden uitvoerig besproken in de mobiliteitscommissie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

13.277,44
0,00
-13.277,44

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.698,20
0,00
-14.698,20

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Actie: AC000069: A2 : Een duurzame visie ontwikkelen en acties nemen inzake parkeren in het
dorpscentrumProjecten ...
A2 : Een duurzame visie ontwikkelen en acties nemen inzake parkeren in het dorpscentrum
Projecten die de komende periode op de planning staan zijn:
-Parkingnoden school samen bekijken en oplossingen zoeken (PPS, Thomas More toekomst,...)
-Kort parkeren (max. half uur) aan enkele winkels (bv. bakker, slager, apotheker) introduceren
-Uitbreiden blauwe zone (bv. pleintje Heikant) waardoor lang parkeren eerder in de rand wordt georganiseerd en het centrum vrij
blijft voor de eigen inwoners en plaatselijke bewoners (bewonerskaarten).
-Randparkings beter kenbaar maken (vooral voor buitenstaanders) door extra signalisatie, parkeersituatie op website,...
-Privéparkings (GB, Thomas More en in toekomst KVRI) openstellen bij evenementen
-'Zones' voor bewonerskaarten in blauwe zone i.p.v. 'straten'
-Uitbreiden parkings aan bibliotheek en Schranshoeve
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
4.760,00
4.760,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000070: A3 : Inzetten op een duurzame mobiliteit en openbaar vervoerProjecten die
de komende periode op d...
A3 : Inzetten op een duurzame mobiliteit en openbaar vervoer
Projecten die de komende periode op de planning staan zijn:
-Doorstroming openbaar vervoer en aanbod in functie van Herentals/ Lier/ Turnhout/ Antwerpen waarborgen (in vorige
legislatuur uitgebreid; nu trachten te bestendigen in tijden van zware besparingen bij De Lijn).
-Openbaar vervoer en scholengemeenschap op elkaar afstemmen
-Aanmoedigen van openbaar vervoer en belbus
-Onderzoeken of derdebetalersysteem De Lijn (nu 25% Omnipas) budgettair mogelijk is om te behouden (of aan te passen zodat
het meer effectief en doelbewust kan worden gebruikt)
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.211,00
0,00
-1.211,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000071: A4 : Opvolgen, sensibiliseren en handhaven van verkeersveiligheidProjecten
die de komende periode...
A4 : Opvolgen, sensibiliseren en handhaven van verkeersveiligheid
Projecten die de komende periode op de planning staan zijn:
-Mobiliteitscommissie geeft tijdens elke bijeenkomst input voor stuurbord controles van politie Neteland
-Controles op specifieke pijnpunten opdrijven: joyriding/motorracing in zomer, quads/enduro-moto's in private bos- en
natuurgebieden, sluikverkeer, loonwerkers periode eind mei/juni, terug naar school in september, fietsverlichting in winter,...
-Inzet digitale borden (zo is er recent al ingezet op elektronisch snelheidsbord Sassenhout, dit jaar al een oplichtend LED-bord voor
overstekende fietsers aan VD Wervelaan, matrixbord politie,...)
-Hervorming wijkpolitie met meer aandacht voor verkeer en verkeerstoezicht
-Inzet mobiele camera (i.s.m. politiezone Neteland) om toezicht te kunnen doen op pijnpunten (bv. Heiken)
-Verkeerseducatie: kritisch evalueren en eventueel afschaffen van bestaande sensibilisering (bv. terug naar school, belgerinkel) en
vernieuwen (bv. nieuwe actie "merci om trager te rijden")
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000014: AP3 : Water 0630 - Elektriciteit 0640 - Gas 0650 - Communicatievoorz.
0660 - Straatverlichting 0670
JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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AP3 : Het optimaliseren en rationaliseren van nutsvoorzieningen - 0630-0640-0650-0660-0670
De nutsvoorzieningen zijn al een tijdje niet meer in beheer van de gemeente zelf maar de gemeente blijft de belangrijkste partner
voor alle nutsmaatschappijen. De gemeente moet daarin de belangen van de inwoners dienen maar ook coördinerend opnemen.
De synergie tussen nutsmaatschappijen is een mooi theoretisch beginsel maar in de praktijk komt er soms niet veel van terecht.
De gemeente moet daarin zelf coördineren en bijsturen waar nodig. Waar mogelijk zou het goed zijn om in de nabije of verre
toekomst nog verder te rationaliseren inzake de nutsvoorzieningen. In het kader van de integrale drinkwaterfactuur is er al bewust
voor gekozen om riolering en drinkwater bij één maatschappij onder te brengen (Pidpa/Hidrorio). Mogelijk zijn er ook
opportuniteiten om eenzelfde vereenvoudiging aan te brengen inzake elektriciteit en aardgas (Infrax en Eandis). Het zou het
geheel veel eenvoudiger (voor de gemeente: aansturing/impact) en transparanter (voor de burger) maken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

62.278,89
963.610,64
901.331,75

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

358.284,38
4.784,79
-353.499,59

Financiering

Actie: AC000072: A1 : Synergie nutsmaatschappijenWaar mogelijk streeft de gemeente naar
een betere samenwerking en...
A1 : Synergie nutsmaatschappijen
Waar mogelijk streeft de gemeente naar een betere samenwerking en mogelijk zelfs rationalisatie van de verschillende
nutsmaatschappijen. In het kader van de "stand still" die hierover is afgesproken, bestaat er momenteel geen kans om bv.
elektriciteit en gas in 1 hand te krijgen. Niettemin zocht de gemeente naar maximale synergieën.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
963.610,64
963.610,64

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

358.284,38
4.784,79
-353.499,59

Financiering

Actie: AC000073: A2 : Uitbreiden nutsvoorzieningen waar mogelijk en betaalbaarWe hebben in
Vorselaar al een vrij f...
A2 : Uitbreiden nutsvoorzieningen waar mogelijk en betaalbaar
We hebben in Vorselaar al een vrij fijnmazig net aan nutsvoorzieningen. Niettemin zijn er nog lacunes. We denken hierbij aan de
aanleg van aardgas in zones grenzend aan geplande rioleringswerken en de aanleg van aardgas aan de gemeentelijke werkhal.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000074: A3 : Rationaliseren en optimaliseren openbare verlichtingHet rationaliseren
van de openbare verli...
A3 : Rationaliseren en optimaliseren openbare verlichting
Het rationaliseren van de openbare verlichting resulteert in een dubbel rendement: verminderen waar mogelijk geeft een
ecologische winst door vermindering van de lichthinder en een financiële winst door minder stroomgebruik versus het
vermeerderen op kruispunten en in het centrum komt de veiligheid van de weggebruikers ten goede. Een voorbeeld van extra
verlichting zijn de klemtoonverlichting op de kruispunten op weg naar Sassenhout. Bij nieuwe projecten worden vaak nieuwe
palen geplaatst, ondergronds gebracht en nieuwe afstandsmaten gehanteerd. De gemeente werkt hierin nauw samen met Infrax.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

62.278,89
0,00
-62.278,89

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000015: AP4 : Groene Ruimte 0680
AP4 : Aanleggen en opwaarderen van straatbermen en publieke pleinen, met de nadruk op het groene karakter van Vorselaar 0680
De ontwikkeling van een fraaiere dorpskern impliceert onder meer de ontwikkeling van groene rustpunten en logischerwijze ook
een aangenamer (landelijk) straatbeeld. Het groene karakter van onze gemeente moet in de dorpskern met andere woorden echt
zichtbaar blijven. Hierbinnen past eveneens de (her)aanleg van buurtpleintjes. Elementair is wel dat er voldoende
parkeergelegenheden aanwezig zijn en dat de doorstroming, onder andere van het openbaar vervoer, vlot blijft verlopen. Wat het
parkeerbeleid betreft, willen we proactief zoeken naar mogelijkheden om meer parkeerplaatsen te creëren, zoals "kort parkeren".
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

51.077,06
0,00
-51.077,06

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.351,70
0,00
-3.351,70

Financiering

Actie: AC000075: A1 : Opmaak van een (aanzet tot) boombeheersplanVorselaar is een groene
gemeente. Het gemeentebes...
A1 : Opmaak van een (aanzet tot) boombeheersplan
Vorselaar is een groene gemeente. Het gemeentebestuur wil dat groene karakter versterken door bomen te planten in de
openbare ruimte. In het kader van een budgetvriendelijk onderhoud en een uniforme aanleg zou een (aanzet tot)
boombeheersplan een duidelijke leidraad zijn. Mogelijk kan hierin worden samengewerkt met het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB). In de codex (zie AP1/A3) zal een eerste aanzet worden gemaakt.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000076: A2 : Verzorgd openbaar groen dat geen hinder vormt voor inwonersHet
openbaar groen moet op een do...
A2 : Verzorgd openbaar groen dat geen hinder vormt voor inwoners
Het openbaar groen moet op een doordachte manier aangeplant worden. Er zullen keuzes naar soorten groenaanplanting
gemaakt worden op basis van onderhoudskost zodat het groen steeds verzorgd is. In die optiek moeten we nagaan of hagen langs
straten wel zinvol zijn. Ze hebben weinig ecologische waarde en vergen veel onderhoud. Misschien kan het onderhoud verminderd
worden door de hagen met schuine kanten te scheren waardoor er minder kans bestaat op onderbegroeiing. Die onderbegroeiing
zal bovendien niet meer manueel verwijderd worden, maar gemaaid met een trimmermaaier of grasmaaier (die excentrisch kan
werken). Dat is ecologisch en duurzaam: de haag groeit beter doordat de bodem vruchtbaarder wordt en een beter vochtgehalte
heeft en het onderhoud voor de groendienst daalt door minder tijdintensief onderhoud. Tot slot worden ook alternatieven uit de
regio bestudeerd (bv.pennisetum).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000077: A3 : Aanleg van publieke pleinen en voorzien van meer groen LJBVBP01Deze legislatuur worden een...
A3 : Aanleg van publieke pleinen en voorzien van meer groen - LJBVBP01
Deze legislatuur worden een aantal prominente pleinen in het centrum (die er nu vaak wat minder aangenaam bijliggen)
heraangelegd. We zoeken daarbij continu naar mogelijkheden tot subsidiëring. Er werden dossiers ingediend bij o.m. het ANB en
het Agentschap Ondernemen.
Projecten die de komende periode sowieso op de planning staan zijn:
-heraanleg Kerkplein en zone rond dreef (in kader van subsidieproject 'Groen in de Stad')
-heraanleg pleinen: Spieke, Den Tip
-nieuwe invulling voor pleintje aan Hildering
-het project Buitengewone plekjes (Regionaal Landschap)
-aanleg nieuw buurtpleintje ter hoogte van Klissenhoek/Jantjesblok
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

51.077,06
0,00
-51.077,06

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.351,70
0,00
-3.351,70

Financiering

Actie: AC000078: A4 : Personele en werkingsmiddelenOm dit publieke patrimonium en de vele
groenzones te onderhoude...
A4 : Personele en werkingsmiddelen
Om dit publieke patrimonium en de vele groenzones te onderhouden, wordt beroep gedaan op een groendienst. Groenonderhoud
is echter vaak seizoensgebonden. Daarom wordt vaak ook een beroep gedaan op tijdelijke werkkrachten. Vorselaar werkt ook
samen met sociale economie-initiatieven (duurzaam aanbesteden). Dat gebeurt onder meer in het kader van de "MINA-werkers".
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000016: AP5 : Begraafplaatsen 0990
AP5 : Optimaal beheer en inrichting van het kerkhof - 0990
Onze gemeentelijke begraafplaats voldoet momenteel aan alle noden. Het is wel verstandig om ook op dat vlak een
langetermijnvisie te ontwikkelen. De plaats op het kerkhof is niet onuitputtelijk en bovendien veranderen ook op dat vlak de
inzichten. Waar vroegere een kistbegraving de standaard was en nadien de columbaria een nieuwe trend werden, is er thans meer
vraag naar urnevelden (met gedenksteen). Na een geplande ontgraving van het kerkhof begin 2014 is er een kans om het kerkhof
ook wat beter in te passen in de drevenomgeving.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

887,04
3.676,38
2.789,34

Investeringen
Financiering

Actie: AC000079: A1 : Ontgraving van een gedeelte van het kerkhofGedeeltelijke ontgraving
kerkhof (begin 2014). De...
A1 : Ontgraving van een gedeelte van het kerkhof
Gedeeltelijke ontgraving kerkhof (begin 2014). De betrokkenen werden meer dan een jaar op voorhand verwittigd. De
vrijgekomen ruimte wordt meteen gebruikt voor de aanleg van bijkomende urnevelden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000080: A2 : Herinrichting van het kerkhof met het oog op ruimtelijke inpassing in de
omgeving en efficië...
A2 : Herinrichting van het kerkhof met het oog op ruimtelijke inpassing in de omgeving en efficiënter onderhoud
Na de ontgraving wordt een herinrichtingsplan opgemaakt (2014-2015). Er zal een grotere plaats worden weggelegd voor de
urnevelden. De aanleg van een volledige zone met gedenkstenen wordt gepland. Aanplantingen op het kerkhof en het inzaaien
van kale vlaktes kunnen ervoor zorgen dat er een meer passende overgang naar de dreef wordt gecreëerd. Het inzaaien van
enkele zones maakt ook het pesticidenvrij beheer en onderhoud van het kerkhof eenvoudiger in de toekomst.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

887,04
3.676,38
2.789,34

Investeringen
Financiering

Actie: AC000081: A3 : Aanpassing reglement op de begraafplaatsenHet huidige reglement op de
gemeentelijke begraafp...
A3 : Aanpassing reglement op de begraafplaatsen
Het huidige reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen is wat gedateerd. Er zijn nieuwe vormen van begraving en een aantal
principes van vroeger zijn ondertussen achterhaald. In overleg met de begrafenisondernemer, de parochie en de dienst burgerlijke
stand worden enkele aanpassingen gedaan. Dit zal ook duidelijkere regels omtrent ontgravingen en overgravingen vastleggen
waardoor in de toekomst betere informatie en meer duidelijkheid kan worden geboden, bv. al dan niet bij echtgenoot begraven
worden, ... Over de dienstverlening van het crematoriumbeheer moet beter worden gecommuniceerd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Inhoudstabel: SD20: SD2 : Vrije tijd en evenementen
SD2 : Vrije tijd en evenementen
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

651.712,36
155.989,63
-495.722,73

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

65.793,04
0,00
-65.793,04

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

44.000,00
100.000,00
56.000,00
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Beleidsdoelstelling: BD000005: BD1 : De gemeente voert een breed cultuur- en vrijetijdsbeleid
voor al zijn inwoners
BD1 : De gemeente voert een breed cultuur- en vrijetijdsbeleid voor al zijn inwonersVorselaar is een bruisende gemeente met een
breed en toegankelijk sociaal-cultureel aanbod voor haar inwoners. Om die troef te kunnen behouden en verder te ontwikkelen,
zet de gemeente de komende jaren in op een breed cultuurbeleid met aandacht voor verschillende aspecten: infrastructuur,
toegankelijkheid, zorg voor erfgoed, monumenten en tradities, ondersteuning en waardering van verenigingen, vrijwilligers,
buurtwerkingen en adviesraden, organisatie van een eigen aanvullend vrijetijdsaanbod, enz.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

131.236,17
37.878,26
-93.357,91

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.933,04
0,00
-2.933,04

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
100.000,00
100.000,00

Actieplan: AP000017: AP1 : Gemeenschapscentrum 0705
AP1 : Blijvend voorzien in voldoende infrastructuur ter ondersteuning van de Vorselaarse verenigingen - 0705
De gemeente beschikt over heel wat voorzieningen voor socio-culturele activiteiten.Het buurthuis biedt een vaste stek aan
verschillende verenigingen zonder eigen infrastructuur. Het is een ideale ruimte voor de organisatie van samenkomsten,
ledenfeestjes, vergaderingen, cursussen, gespreksavonden en nog heel wat andere socio-culturele activiteiten. De in 2012
geopende gemeentelijke Evenementenzaal biedt mogelijkheden voor fuiven, muziekoptredens, toneelvoorstellingen en allerlei
activiteiten en evenementen. Het gebouw biedt een boost aan het socio-culturele leven in Vorselaar.Het repetitielokaal is er voor
actieve muziekbeoefening en voor andere culturele expressievormen die geluidsoverlast kunnen teweeg brengen. Hiermee wil het
gemeentebestuur personen die actief bezig zijn met muziek de kans bieden om hun talent verder te ontwikkelen.Het
jeugdcentrum is de thuisbasis van alle jeugdverenigingen en biedt een belangrijke stimulans voor optredens en andere culturele
events ingericht door het jeugdwerk. De centrale zaal wordt occasioneel ook verhuurd aan andere verenigingen voor socioculturele doeleinden.De gemeente blijft deze infrastructurele voorzieningen ter beschikking stellen en onderhouden als
ondersteuning van de Vorselaarse verenigingen en als stimulans voor het gemeenschapsleven.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.495,24
5.338,00
-2.157,24

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000082: A1 : Infrastructuur onderhouden en exploiterenDe gemeente zorgt voor het
onderhoud van het buurth...
A1 : Infrastructuur onderhouden en exploiteren
De gemeente zorgt voor het onderhoud van het buurthuis zodat de Vorselaarse verenigingen er optimaal gebruik van kunnen
maken. Ook de werking van de evenementenzaal, het jeugdcentrum, het repetitielokaal en de Schranshoeve wordt opgevolgd
binnen het patrimonium- en gebouwenbeheer van de gemeente Vorselaar. De budgetten voor de uitbating van het jeugdcentrum,
de evenementenzaal en Schranshoeve worden voorzien in de hoofdstukken sport, jeugd en monumentenzorg.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.495,24
5.338,00
-2.157,24

Investeringen
Financiering

Actie: AC000083: A2 : Inzet van vrijwilliger (s) bij dagelijkse opvolgingDe gemeente werkt
samen met een vaste vri...
A2 : Inzet van vrijwilliger (s) bij dagelijkse opvolging
De gemeente werkt samen met een vaste vrijwilliger die kleine klusjes doet, het gebouw gebruiksklaar maakt en schade signaleert.
Deze vrijwilliger werkt zowel voor het jeugdcentrum als het buurthuis. Ook in andere gebouwen wordt vaak beroep gedaan op de
inzet van vrijwilligers en/of de verenigingen zelf.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000018: AP2 : Feesten en plechtigheden 0710
AP2 : Blijven streven naar een warme, levendige en hechte dorpsgemeenschap - 0710
Vorselaar is een bruisende gemeente en wil die troef behouden en verder uitbreiden. De gemeente vindt het daarom belangrijk
om bepaalde tradities en plechtigheden in ere te houden, te stimuleren en nieuw leven in te blazen. Herdenkingsgelegenheden,
waarderingsmomenten of feestelijkheden dragen immers bij tot een warme, levendige en hechte dorpsgemeenschap.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

9.221,73
0,00
-9.221,73

Investeringen
Financiering

Actie: AC000084: A1 : Jaarmarkt vieren - LCBVBP01De traditie van de jaarmarkt, die
plaatsvindt op de zaterdag voor...
A1 : Jaarmarkt vieren - LCBVBP01
De traditie van de jaarmarkt, die plaatsvindt op de zaterdag voor de 3de zondag van de maand juni, wordt in stand gehouden.
Samen met een werkgroep organiseert de gemeente jaarlijks een groot dorpsfeest. Het budget voor de organisatie van de
jaarmarkt zit vervat in het werkingsbudget dat jaarlijks wordt toegekend aan de werkgroep jaarthema en is voorzien onder 'AP5
Overig Kunst- en Cultuurbeleid - A5 Jaarthema's'.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000085: A2 : Wapenstilstand herdenken - LCBVBP01De gemeente herdenkt de
wapenstilstand van WOI met een ja...
A2 : Wapenstilstand herdenken - LCBVBP01
De gemeente herdenkt de wapenstilstand van WOI met een jaarlijkse plechtigheid. Het budget dat eventueel nodig is voor de
organisatie van herdenkingsactiviteiten zit vervat in het werkingsbudget dat jaarlijks wordt toegekend aan de werkgroep
jaarthema en is voorzien onder 'AP5 Overig Kunst- en Cultuurbeleid - A5 Jaarthema's'.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000086: A3 : Kermis opwaarderenDe septemberkermis moet nieuw leven ingeblazen
worden. De gemeente bekijkt...
A3 : Kermis opwaarderen
De septemberkermis moet nieuw leven ingeblazen worden. De gemeente bekijkt of ze hier zelf een rol in moet spelen of ze het
aan particuliere initiatieven laat.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000087: A4 : Jubilarissen, huwelijken en geboortes worden gevierd GOSVBP01Jubileums van 50 jaar huwelij...
A4 : Jubilarissen, huwelijken en geboortes worden gevierd - GOSVBP01
Jubileums van 50 jaar huwelijk en hoger worden in de bloemetjes gezet door de gemeente. De jubilarissen krijgen verschillende
cadeaus vanuit de gemeente die bij een persoonlijk bezoek worden overhandigd. Koppels die huwen in Vorselaar krijgen een
mand met Fair Trade producten vanuit de gemeente om hen te feliciteren met hun huwelijk. Bij geboortes biedt de gemeente een
geboortepremie aan.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.202,06
0,00
-8.202,06

Investeringen
Financiering

Actie: AC000088: A5 : WerkingsmiddelenVoor de organisatie van allerlei feestelijkheden en
evenementen worden de no...
A5 : Werkingsmiddelen
Voor de organisatie van allerlei feestelijkheden en evenementen worden de nodige werkingsmiddelen voorzien. Ze geven
Vorselaar ook de nodige uitstraling. Zo voorziet de gemeente elk jaar in passende feestverlichting en kerstbomen in de
eindejaarsperiode.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.019,67
0,00
-1.019,67

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000019: AP3 : Overig kunst- en cultuurbeleid (deel buurtwerking) 0739
AP3 : Buurtwerking, buurten, gehuchten en wijken ondersteunen, stimuleren en in de kijker zetten - 0739
Om vereenzaming tegen te gaan, is een betrokken buurt heel belangrijk. Mensen moeten bij elkaar gebracht worden. Daarom wil
de gemeente buurtwerking maximaal aanmoedigen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000020: AP4 : Monumentenzorg 0720 en Overig beleid inzake erfgoed 0729
AP4 : Een duurzaam erfgoedbeleid met het oog op het bewaren van zowel het onroerend als roerend/immaterieel erfgoed - 0720
- 0729
Vorselaar voert, via Kempens Karakter in het kader van een erfgoedconvenant met de Vlaamse overheid, een actief beleid inzake
cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed). Daarnaast heeft de gemeente zelf een eigen heemkundig beleid met als doel
alle erfgoed te bewaren voor latere generaties. Niet alleen het culturele maar ook het onroerende erfgoed is erg kenmerkend voor
Vorselaar. In samenwerking met de kerkfabriek, de Zusters der Christelijke Scholen en diverse partners dragen we de nodige zorg
voor dat erfgoed.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

2019

2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

22.780,53
31.747,20
8.966,67

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.933,04
0,00
-2.933,04

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
100.000,00
100.000,00

Actie: AC000092: A1 : Onderhoud monumentenVorselaar heeft een aantal fraaie, in het oog
springende monumenten die ...
A1 : Onderhoud monumenten
Vorselaar heeft een aantal fraaie, in het oog springende monumenten die bijdragen aan de uitstraling van de gemeente: kasteel
De Borrekens, het klooster, de schranshoeve, de kerk en de pastorij, de kaak, de veertien kapellekens,... De gemeente blijft
zorgdragen voor deze monumenten zodat ze hun huidige staat kunnen behouden en Vorselaar in de kijker kunnen zetten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.159,26
31.427,74
17.268,48

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.933,04
0,00
-2.933,04

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
100.000,00
100.000,00

Actie: AC000093: A2 : Het afsluiten van een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse
Gemeenschap en het zorgen vo...
A2 : Het afsluiten van een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap en het zorgen voor de ontsluiting van het
lokaal cultureel erfgoed
De gemeente geeft, binnen een overeenkomst tussen verschillende gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap, een dotatie aan
'Kempens Karakter'. De erfgoedcel werkt een cultureel erfgoedbeleid uit en zorgt voor de uitvoering hiervan in samenwerking met
de gemeente. Ze vergaart en deelt alle informatie in kader van cultureel erfgoed met de gemeente. Ze informeren actief de
gemeente en bestaande erfgoedactoren. Door uitwisseling van erfgoedpraktijken met andere Vlaamse actoren binnen de sector
kan Kempens Karakter zijn kennis, databank uitbreiden maar ook delen. De erfgoedcel 'Kempens Karakter' zal ook mensen
activeren en sensibiliseren door middel van acties rond cultureel erfgoed.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.621,27
319,46
-8.301,81

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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2019

Actie: AC000094: A3 : Ondersteuning van de Heemkundige KringKempens Karakter maakt
lokale erfgoedactoren niet over...
A3 : Ondersteuning van de Heemkundige Kring
Kempens Karakter maakt lokale erfgoedactoren niet overbodig maar werkt nauw met hen samen. Ze ondersteunen hen op
logistiek en inhoudelijk vlak. De Heemkundige Kring werkt nauw samen met de gemeente. Als lokaal bestuur ondersteunen we
hun vraag naar een beter aangepaste ruimte voor het archief. Samenwerking met andere partners (Kempens Karakter, Zusters der
Christelijke Scholen, kerkfabriek, scholen, bibliotheek, gemeentelijk archief) staat voorop.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000095: A4 : Archief van de gemeente behouden, uitbreiden en op orde houdenHet
archief van de gemeente be...
A4 : Archief van de gemeente behouden, uitbreiden en op orde houden
Het archief van de gemeente bevindt zich in het gemeentehuis. Er moet voor gezorgd worden dat het archief aangevuld wordt en
dat er een logische structuur in zit.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000096: A5 : De eigenheid als diamantdorp in de kijker blijven zettenDe
diamantnijverheid was lange tijd ...
A5 : De eigenheid als diamantdorp in de kijker blijven zetten
De diamantnijverheid was lange tijd de bloeiendste sector in Vorselaar. De veelheid aan slijperijen is afgenomen maar heel wat
Vorselarenaren hebben er ooit hun brood verdiend. Naast het monument dat in 2013 werd geplaatst wilt de gemeente de
samenwerking met het Antwerp World Diamond Center verder uitbouwen en een jumelage aangaan met Vilyuysk, een Russisch
dorp met een grote diamantgeschiedenis.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000097: A6 : Het unieke erfgoed van het klooster en kasteel benadrukken en
promotenVorselaar heeft een sc...
A6 : Het unieke erfgoed van het klooster en kasteel benadrukken en promoten
Vorselaar heeft een schat aan onroerend erfgoed met als uitschieters het klooster en het kasteel. Deze infrastructuur in de verf
zetten op vlak van toerisme maar ook voor eigen inwoners geeft de gemeente een eigenheid om trots op te zijn en een uitstraling
voor mensen van buiten de gemeente. Er zal een publicatiereeks worden opgezet over de K's van Vorselaar: klooster, kasteel,
kaak, kerk, kardinaal. Klooster(kapel) en kasteel komen als eerste in die rij aan bod.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000021: AP5 : Overig Kunst- en Cultuurbeleid 0739
AP5 : Een breed socio-cultureel aanbod verzekeren met aandacht voor participatie en ondersteuning van cultuurraad, -dienst en
verschillende partners - 0739
De gemeente wil in de eerste plaats een kader voorzien waarin verenigingen gestimuleerd worden om zelf een actieve werking uit
te bouwen. Verenigingen zijn immers verantwoordelijk voor een onmisbaar aandeel van het vrijetijdsaanbod in de gemeente.
Daarom willen we investeren in een aangepast en gevarieerd ondersteuningsbeleid. Daarnaast heeft de gemeente ook haar rol in
aanvullende activiteiten en organisaties daar waar het particuliere aanbod nog ruimte biedt. We vinden het belangrijk om het
gemeentelijke vrijetijdsaanbod in te bedden in het grotere geheel van de gemeente zodat we niet in concurrentie treden met de
verenigingen. De focus voor nieuwe initiatieven zal de komende legislatuur vooral op buurten en wijken liggen. Door
buurtwerkingen te stimuleren, wil de gemeente mensen in gehuchten en wijken bereiken met een divers vrijetijdsaanbod. Burgers
worden zo betrokken bij het beleid dat hun omgeving aanbelangt. Bovendien wil de gemeente ook investeren in een goede
ondersteuning van en samenwerking met de cultuurraad.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

91.738,67
793,06
-90.945,61

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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2019

Actie: AC000098: A1 : Personele en werkingsmiddelen - LCBVBP01Er blijft een
cultuurbeleidscoördinator aangesteld o...
A1 : Personele en werkingsmiddelen - LCBVBP01
Er blijft een cultuurbeleidscoördinator aangesteld om het cultuurbeleid mee te bepalen en uit te voeren. Deze persoon is tevens
halftijds bevoegd voor het jeugdbeleid. De dienst vrije tijd is daarnaast de laatste jaren fel uitgebreid qua personeel en werking.
We trachten het aantal beschikbare VTE's te behouden (PWA, Sociale Maribel, vrijwilligerswerk, schoolstages, enz.) en de
samenwerking tussen de verschillende entiteiten te optimaliseren door een continue samenwerking en informatie-uitwisseling.
Recent werd een evenementenloket in het leven geroepen en de werking wordt geoptimaliseerd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

83.738,67
793,06
-82.945,61

Investeringen
Financiering

Actie: AC000099: A2 : Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen - LCBVBP01Het groot aantal
verenigingen maakt Vor...
A2 : Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen - LCBVBP01
Het groot aantal verenigingen maakt Vorselaar uniek. Zij verdienen de nodige ondersteuning op financieel (subsidies), logistiek
(uitleendienst en ondersteuning bij evenementen), inhoudelijk, informatief en promotioneel vlak. Vrijwilligers en verenigingen zijn
het cement van onze samenleving. Ze halen mensen uit hun isolement, bieden een vrijetijdsaanbod aan voor elk wat wils en staan
garant voor een warme en solidaire gemeente. Het is nu de uitdaging om in de veranderende maatschappij zowel financieel als
inhoudelijk het hoofd te bieden aan sommige bedreigingen en de opportuniteiten die zich aandienen of kunnen gecreëerd worden
ten volle te benutten. Vrijwilligers zullen elke 4 jaar in de bloemetjes gezet worden door de gemeente. Samenwerking tussen
verenigingen en adviesraden wordt gestimuleerd en gefaciliteerd (bv. ronde tafel met alle adviesraden, een soort 'interimbureau'
dat uitwisseling van vrijwilligers tussen verschillende verenigingen mogelijk maakt).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.000,00
0,00
-8.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000100: A3 : Cultuurraad ondersteunen - LCBVBP01De gemeente waardeert de
inbreng van de gemeentelijke cul...
A3 : Cultuurraad ondersteunen - LCBVBP01
De gemeente waardeert de inbreng van de gemeentelijke cultuurraad als belangrijkste lokaal adviesorgaan omtrent socioculturele materies. Relevante beleidspunten koppelen we systematisch terug naar de raad. De gemeente kent jaarlijks een budget
toe aan de cultuurraad voor de organisatie van haar werking en activiteiten. Daarnaast kan de raad rekenen op de ondersteuning
van de cultuurbeleidscoördinator bij een reeks organisatorische en administratieve taken. Er wordt nauw samengewerkt met de
gemeente voor de organisatie van een aantal activiteiten (WAK, kerstornamenten, tekenlessen, ...).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000101: A4 : Materiële ondersteuningDe Vorselaarse verenigingen organiseren heel
wat activiteiten. Op dat...
A4 : Materiële ondersteuning
De Vorselaarse verenigingen organiseren heel wat activiteiten. Op dat vlak is de laatste jaren geïnvesteerd in een uitleendienst
met heel wat materiaal dat dienstig is voor de verenigingen. Heel wat activiteiten en evenementen vinden plaats in openlucht.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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2019

Actie: AC000102: A5 : Werken met jaarthema's als stimulans voor nieuwe ideeën en initiatieven
en een gemeentelijk ...
A5 : Werken met jaarthema's als stimulans voor nieuwe ideeën en initiatieven en een gemeentelijk vrijetijdsaanbod organiserenLCBVBP01
Het concept van de jaarthema's, dat tijdens de vorige legislatuur in het leven werd geroepen, is heel populair. De bedoeling van
deze thema's is om een inspiratiebron te vormen voor vernieuwende initiatieven of om een nieuwe invalshoek te geven aan
bestaande acties. Net daarom vinden we het belangrijk om niet in gewoonte te vervallen en willen we de komende jaren weer
gans nieuwe, verfrissende thema's aanreiken. Het jaarthema wordt telkens concreet uitgewerkt door een werkgroep die daarvoor
financiële ondersteuning krijgt vanuit de gemeente. Dat gebeurt onder de vorm van een jaarlijkse werkingssubsidie. Hiermee
organiseert of ondersteunt de werkgroep op haar beurt laagdrempelige evenementen die kaderen in het jaarthema. De jaarmarkt
is hiervan het grootste gebeuren. De gemeente werkt nauw samen met deze werkgroep om op die manier een eigen
vrijetijdsaanbod te voorzien dat een aanvulling vormt op het aanbod van de verenigingen.De ondersteuning van de cultuurraad en
de nieuwe ondersteuning van de buurtwerking zal vanuit deze middelen worden voorzien.In het kader van de subsidiedossiers en
VBP voor de periode 2014-2019 werd een participatietraject (zoals omschreven in de omgevingsanalyse) doorlopen.
Omgevingsanalyse, strategisch meerjarenplan en actieplannen die betrekking hebben op cultuur en vrije tijd werden uitvoerig
besproken in de cultuurraad.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: BD000006: BD2 : Behoud van de educatieve en sociale rol van de bib
BD2 : Behoud van de educatieve en sociale rol van de bibDe bibliotheek is een ontmoetingsplaats voor jong en oud en moet dat
ook blijven. De educatieve en sociale rol van de bibliotheek blijft behouden. Tegelijk moet worden nagedacht over de toekomstige
rol van de bibliotheek en wordt daarbij bekeken of samenwerking met andere partners (bv. scholen) mogelijk is. Een nauwere
samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Sprankel is prioritair.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

160.054,62
20.895,76
-139.158,86

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

35.288,32
0,00
-35.288,32

Financiering

Actieplan: AP000022: AP1 : Openbare bibliotheken 0703
AP1 : Behouden en moderniseren van de bibliotheekwerking - 0703
De bibliotheek behoudt zijn huidig aanbod en gaat tegelijk mee met het digitale tijdperk. Samenwerking met het lokaal
dienstencentrum en de scholen moet verder onderzocht en uitgebouwd worden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

160.054,62
20.895,76
-139.158,86

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

35.288,32
0,00
-35.288,32

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

2019

Actie: AC000103: A1 : Digidak - LCBVBP02Om de digitale kloof te blijven dichten worden lessen
aangeboden om leren ...
A1 : Digidak - LCBVBP02
Om de digitale kloof te blijven dichten worden lessen aangeboden om leren om te gaan met een computer en zijn programma's.
We richten ons op senioren en laaggeschoolden en trachten deze personen te bereiken via allerlei communicatiekanalen maar
vooral ook via persoonlijke contacten: met medewerkers van de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum en het OCMW. Zij
kunnen die behoeften het best waarnemen. Verenigingen zoals 't Kiertje (Welzijnsschakels) en OKRA tellen vele leden voor wie de
digitale kloof effectief nog bestaat.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000104: A2 : Aanbod voor scholen - LCBVBP02De bibliotheek blijft een aanbod
verzorgen voor de leerlingen ...
A2 : Aanbod voor scholen - LCBVBP02
De bibliotheek blijft een aanbod verzorgen voor de leerlingen van de Vorselaarse scholen. Kinderen en jongeren zijn en blijven de
prioritaire doelgroep. We stimuleren de cultuureducatie en de leesmotovatie door de leerlingen tijdens de lesuren in contact te
brengen met de bibliotheek en het leesaanbod. Dat moet ertoe bijdragen om ook tijdens hun vrije tijd de weg naar de bibliotheek
te vinden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000105: A4 : Bib als ontmoetingsplaats / samenwerking met dienstencentrum LCBVBP02De bibliotheek wordt ...
A4 : Bib als ontmoetingsplaats / samenwerking met dienstencentrum - LCBVBP02
De bibliotheek wordt ingericht om uitnodigend te zijn voor alle inwoners en een plaats te zijn waar mensen samenkomen. De
samenwerking met het lokaal dienstencentrum 'De Sprankel!' staat hierin centraal. De bibliotheek en het dienstencentrum kunnen
mekaar versterken. De verbinding tussen beide locaties biedt kansen en de nieuwe leesruimte is een gemeenschappelijke
opportuniteit. Het lokaal dienstencentrum is de thuisbasis van personen en groepen die ten gevolge van gemeenschappelijke,
persoonlijke of situationele kenmerken mogelijk belemmerd worden in hun participatie aan het lokaal cultuurbeleid. Door de
materiële verbinding tussen het lokaal dienstencentrum en de bibliotheek wordt een bezoek aan de bibliotheek opnieuw
drempelverlagend.In het kader van de subsidiedossiers en VBP voor de periode 2014-2019 werd een participatietraject (zoals
omschreven in de omgevingsanalyse) doorlopen. Omgevingsanalyse, strategisch meerjarenplan en actieplannen die betrekking
hebben op bibliotheek werden uitvoerig besproken in de bibcommissie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000106: A5 : Samenwerking scholen onderzoeken- LCBVBP02Er wordt onderzocht of
een gezamenlijk aanbod of i...
A5 : Samenwerking scholen onderzoeken- LCBVBP02
Er wordt onderzocht of een gezamenlijk aanbod of infrastructuur mogelijk is voor de bibliotheken van de scholen en die van de
gemeente. Dit gebeurt in nauw overleg met de scholen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000107: A6 : Samenwerking met het Provinciaal BibliotheekSysteem en andere
bibliotheken uit de regio - LC...
A6 : Samenwerking met het Provinciaal BibliotheekSysteem en andere bibliotheken uit de regio - LCBVBP02
De kleinschaligheid van Vorselaar zorgt ervoor dat we voor een goede dienstverlening samen moeten werken met andere
bibliotheken en het Provinciaal BibliotheekcentrumBibliotheekSysteem (PBS). We optimaliseren deze samenwerking. De vroegere
samenwerking met omringende gemeenten (gecoördineerd door de bib van Kasterlee) wordt verder gezet binnen Kempens
Karakter. Die organisatie werd in Vorselaar nog opgericht en gaf vroeger in onze regio al vorm aan het belendende domein van
cultureel erfgoed. De combinatie van de beleidsdomeinen erfgoed, toerisme en bibliotheek binnen één organisatie geeft ook meer
mogelijkheden tot synergie. De gemeente participeert met de bibliotheek aan het interbestuurlijk project Bibliotheekportalen en
de samenwerking met PBS biedt een antwoord op onder meer de uitbreiding van de catalogus en ondersteuning bij de
automatiseringsuitdagingen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)
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Actie: AC000108: A7 : Vrijetijdsaanbod voorzien - GOSVBP01 - LCBVBP02De bibliotheek
voorziet in een gevarieerd vri...
A7 : Vrijetijdsaanbod voorzien - GOSVBP01 - LCBVBP02
De bibliotheek voorziet in een gevarieerd vrijetijdsaanbod dat zoveel mogelijk inwoners bereikt, zoals lezingen, workshops, de
verwendag en de gedichtendag. Er worden eveneens acties voorzien rond ontwikkelingssamenwerking en solidariteit binnen het
aanbod van activiteiten en boeken. Ook hierbij biedt de samenwerking met het lokaal dienstencentrum een belangrijke
meerwaarde om een breder (doel)publiek te kunnen bereiken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000109: A8 : Voorbereiding nieuwe rol bib - LCBVBP02De huidige bibliothecaris zal
met pensioen gaan tijde...
A8 : Voorbereiding nieuwe rol bib - LCBVBP02
De huidige bibliothecaris zal met pensioen gaan tijdens deze legislatuur. Er zal dus tijdig moeten worden nagedacht over
vervanging. Tegelijk moet worden nagedacht over de toekomstige rol van de bibliotheek, de evolutie naar meer digitalisering en
de meerwaarde die een bibliotheek op maat van Vorselaar kan betekenen. Mogelijk kan hier ook met andere partners en scholen
worden samengewerkt.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000110: A9 : Personele en werkingsmiddelen - LCBVBP02De gemeente voorziet in de
nodige personele en werki...
A9 : Personele en werkingsmiddelen - LCBVBP02
De gemeente voorziet in de nodige personele en werkingsmiddelen met het oog op een vlotte werking van onze bibliotheek.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

160.054,62
20.895,76
-139.158,86

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

35.288,32
0,00
-35.288,32

Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000007: BD3 : Troeven uitspelen om (dag)toerisme en korte verblijven
te stimuleren
BD3 : Onze troeven en aantrekkingsfactoren uitspelen om het (dag)toerisme en korte verblijven te stimulerenToerisme in
Vorselaar heeft een flink aantal natuurlijke en cultuurhistorische aantrekkingsfactoren. We mikken hierbij vooral op dagrecreanten
die hier komen wandelen of fietsen. Ook korte verblijven in ons dorp willen we stimuleren. Het stimuleren van toerisme is een
samenwerking tussen gemeente, VVV-Toerisme Vorselaar, de nieuwe intergemeentelijke samenwerking inzake toerisme
(Kempens Karakter/deelwerking toerisme), TPA en private partners (bv. horeca en logiesuitbaters).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.852,89
-282,11
-12.135,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000023: AP1 : Onthaal en promotie 0520
AP1 : Onthaal en promotie van toerisme - 0520
Toeristen en bezoekers komen niet automatisch naar onze gemeente. Onthaal en promotie is belangrijk. Daarin kunnen ook
nieuwe kanalen worden uitgeprobeerd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

2019

2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.500,00
0,00
-4.500,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000111: A1 : Ondernemers ondersteunen en begeleidenEr is iemand op het
gemeentehuis verantwoordelijk voor...
A1 : Ondernemers ondersteunen en begeleiden
Er is iemand op het gemeentehuis verantwoordelijk voor de lokale ondernemer. Daar kan deze terecht met al zijn vragen. Omdat
de mogelijkheden qua specialisatie beperkt zijn, willen we een goed netwerk opzetten en gepast doorverwijzen naar specialisten
ter zake (Unizo, Voka, Horeca-Vlaanderen,...)
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000112: A2 : Logies en toerisme promoten via bestaande initiatieven We willen grote
evenementen in ons do...
A2 : Logies en toerisme promoten via bestaande initiatieven
We willen grote evenementen in ons dorp (cf. Na Fir Bolg, wandel-, jogging- en wielerevenementen, De Schakel jaarmarkt,...)
aangrijpen om logies en onze toeristische troeven van ons dorp te promoten. We geven ze bovendien een plaats op onze
toeristische website. Ook sociale media kunnen daarin een rol spelen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000113: A3 : Inzetten op een toegankelijk toerismeBinnen VVV-Toerisme Vorselaar zal
er op toegekeken word...
A3 : Inzetten op een toegankelijk toerisme
Binnen VVV-Toerisme Vorselaar zal er op toegekeken worden dat het aanbod ook deels geschikt is voor senioren, personen met
een handicap en kinderen. Een aantal van onze wandelingen zal vlot te doen zijn met bv rolstoelen en/of kinderwagens. Deze
zullen ook uitdrukkelijk zo aangeduid zijn.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000114: A4 : Begeleide wandelingen en arrangementen aanbieden en bestaande
initiatieven integreren in het...
A4 : Begeleide wandelingen en arrangementen aanbieden en bestaande initiatieven integreren in het toeristisch aanbod
Vorselaar wil via VVV-Toerisme Vorselaar en eventueel in samenwerking met andere verenigingen een aantal geleide wandelingen
aanbieden aan geïnteresseerde wandelaars. Mogelijk kunnen ook bestaande initiatieven met een meerwaarde, worden
opgenomen in ons toeristisch aanbod. In het verleden werden bv. De Schakel en andere evenementen reeds met veel succes in
ons dorp georganiseerd, niet zelden in samenwerking met VVV-Toerisme Vorselaar.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.500,00
0,00
-4.500,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000115: A5 : Samenwerking met de horecaWe willen de horeca actief betrekken bij
nieuwe toeristische formu...
A5 : Samenwerking met de horeca
We willen de horeca actief betrekken bij nieuwe toeristische formules. Er is al een 'happen en stappen' wandeling en dergelijk
initiatieven mogen en zullen nog uitgebreid worden. De lokale horeca promoot ook de Vorselaarse wandelgids. We willen van een
aantal Horeca zaken toeristische aandachtspunten maken waar de fietser en/of wandelaar terecht kan voor meer info.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000116: A6 : Nieuwe media gebruiken en attractiever maken De website van Toerisme
Vorselaar kan nog wat a...
A6 : Nieuwe media gebruiken en attractiever maken
De website van Toerisme Vorselaar kan nog wat attractiever worden met meer aandacht voor mooie foto's, filmpjes, de
Vorselaarse I-pods, .... Mogelijk kan hiervoor worden samengewerkt met een stagiair of een student die een opdracht maakt in het
kader van een eindwerk. Naast de website moet tegenwoordig ook meer aandacht besteed worden aan diverse sociale media
zoals Facebook en Twitter.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000117: A7 : Activiteiten naar de gehuchtenIn samenwerking met bv buurtwerking en
cultuur, kan onderzocht...
A7 : Activiteiten naar de gehuchten
In samenwerking met bv buurtwerking en cultuur, kan onderzocht worden hoe we bepaalde activiteiten naar onze diverse
gehuchten kunnen brengen. De gehuchten geven Vorselaar voor een groot stuk een erg landelijk karakter. Dat karaktertrekje van
ons dorp mag zeker in de schijnwerpers geplaatst worden met gepaste activiteiten. Dit kan zeker in combinatie met aandacht voor
de beschikbare trage wegen in ons dorp.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000118: A8 : Streekproducten stimuleren en promotenStreekeigen producten krijgen
de nodige aandacht op ge...
A8 : Streekproducten stimuleren en promoten
Streekeigen producten krijgen de nodige aandacht op gemeentelijk activiteiten. De gemeente zal geen kans laten voorbij gaan om
deze producten te promoten en bij zoveel mogelijk handelaars in de rekken of op het menu te krijgen. Waar nodig zal de
gemeente zelf impulsen geven en coördineren. Minstens één nieuw streekproduct zal worden gelanceerd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000024: AP2 : Sectorondersteuning 0521
AP2 : Samen werken aan toerisme in Vorselaar en de regio van de Antwerpse Kempen - 0521
Het stimuleren van toerisme is een samenwerking tussen gemeente, VVV-Toerisme Vorselaar, de nieuwe intergemeentelijke
samenwerking inzake toerisme (Kempens Karakter/deelwerking toerisme), TPA en private partners (bv. horeca en logiesuitbaters).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.352,89
-282,11
-7.635,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000119: A1 : Bestaande toeristische samenwerkingsverbanden evaluerenBestaande
samenwerkingsverbanden word...
A1 : Bestaande toeristische samenwerkingsverbanden evalueren
Bestaande samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Er wordt op toegekeken dat hun
ondersteunende functies steeds in verhouding staan met de centen die er tegenover staan. De toeristische cluster 'Het Groene
Neteland' wordt vereffend. De samenwerking met onze eigen VVV-Toerisme Vorselaar en Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)
blijft belangrijk. Via het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete worden ook toeristische initiatieven genomen. Die regionale
landschappen worden in 2014 in Vlaanderen geëvalueerd en hervormd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.557,89
0,00
-4.557,89

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000120: A2 : Nieuwe toeristische samenwerking creërenDaar waar zich nieuwe
samenwerkingsverbanden aandien...
A2 : Nieuwe toeristische samenwerking creëren
Daar waar zich nieuwe samenwerkingsverbanden aandienen, willen we op de eerste rij staan om te onderzoeken of deze tegen
een kostenefficiënte inspanning rendabel kunnen zijn voor onze doelstellingen. De werking van ¿Het Groene Neteland¿ wordt
(kostenefficiënter) verder gezet binnen Kempens Karakter. Die organisatie werd in Vorselaar nog opgericht en gaf vroeger in onze
regio al vorm aan het belendende domein van cultureel erfgoed. De combinatie van beide beleidsdomeinen binnen één
organisatie geeft ook meer mogelijkheden tot synergie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.795,00
-282,11
-3.077,11

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000025: AP3 : Infrastructuur toerisme 0522
AP3 : Toeristische infrastructuur optimaliseren - 0522
Een groot deel van de toeristische uitstraling komt voort uit de aanwezige infrastructuur. De voorbije jaren kreeg Vorselaar de
gelegenheid om zowel een fietsknooppunten- als wandelknooppuntennetwerk op te zetten. De infrastructuur kan nog verder
worden aangevuld en geoptimaliseerd. Ook het eigen dorpscentrum en de aanwezige horeca spelen daarin een belangrijke rol.
Een dorpscentrum moet uitnodigen om bezoekers en toeristen te ontvangen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: BD000008: BD4 : Inwoners aanzetten tot sportbeoefening
BD4 : Zoveel mogelijk inwoners van Vorselaar, verdeeld over alle leeftijdscategorieën, aanzetten tot beweging en een
verantwoorde, blijvende en actieve sportbeoefeningVorselaar is een bruisende gemeente met een breed en divers sportaanbod
op maat van zoveel mogelijk inwoners. Aangezien sport een duidelijke maatschappelijke functie en betekenis heeft, zet de
gemeente de komende jaren verder in op een breed sportbeleid met aandacht voor verschillende aspecten: infrastructuur,
organisatie van een eigen aanvullend sportaanbod, samenwerking, diversiteit en toegankelijkheid, ondersteuning van
verenigingen, vrijwilligers en adviesraden,...
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

305.235,67
85.708,23
-219.527,44

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.571,68
0,00
-27.571,68

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

44.000,00
0,00
-44.000,00

Actieplan: AP000026: AP1 : Sport (deel infrastructuur) 0742
AP1 : Het aanbieden van kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur op sportcentrum 'De Dreef' - 0742
Op sportcentrum 'De Dreef' beschikken we over heel wat sportinfrastructuur, maar ook evenementenzaal 'De Dreef' is op deze
locatie gevestigd. Bedoeling is alle infrastructuren in orde te houden met de geldende regelgevingen zodat we ten allen tijde een
kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur kunnen aanbieden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

286.869,71
84.112,23
-202.757,48

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.571,68
0,00
-27.571,68

Financiering

Actie: AC000130: A1 : Exploiteren en optimaliseren van de gemeentelijke infrastructuur op
sportcentrum 'De Dreef'...
A1 : Exploiteren en optimaliseren van de gemeentelijke infrastructuur op sportcentrum 'De Dreef'
De gebruikers van de infrastructuur moeten ten alle tijde op een veilige, correcte en hygiënisch verantwoorde manier gebruik
kunnen maken van de infrastructuur. De infrastructuur moet dus aan alle wettelijke bepalingen blijven voldoen. Voor het
onderhoud van de technische installaties zou best een beroep gedaan worden op professionelen a.d.h.v. een onderhoudscontract.
Op vlak van toegankelijkheid en brandveiligheid dienen ook nog bepaalde zaken aangepakt te worden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten

286.869,71
84.112,23

Saldo

-202.757,48

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

26.412,09
0,00
-26.412,09

Financiering

Actie: AC000131: A2 : Optimaliseren van de dienstverlening in de gemeentelijke
sportinfrastructuurMomenteel zijn e...
A2 : Optimaliseren van de dienstverlening in de gemeentelijke sportinfrastructuur
Momenteel zijn er 3 voltijdse zaalwachters actief in de gemeentelijke sportinfrastructuur. Gelet op de ruime openingsuren van het
sportcentrum, blijft dit noodzakelijk maar de werking op zich kan geoptimaliseerd worden door de invoering van glijdende
werkuren, meer overleg en een duidelijke opvolging. Tegelijk kan er worden bekeken of er nieuwe of betere afstemming kan
gebeuren met de uitbaters van de cafetaria. Ook het in het oog houden van de omgeving van de evenementenzaal behoort tot het
takenpakket van de zaalwachters. De budgetten voor hun personeelskost worden voorzien onder AP4/A2.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000132: A3 : Renoveren van de gemeentelijke sportinfrastructuurSommige bestaande
sportinfrastructuren zij...
A3 : Renoveren van de gemeentelijke sportinfrastructuur
Sommige bestaande sportinfrastructuren zijn aan renovatie toe waardoor investeringen noodzakelijk worden: Het dak van de
sporthal is toe aan een renovatie, de atletiekpiste kan een opfrisbeurt gebruiken en er is een ventilatiesysteem nodig in de
squashlokalen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.159,59
0,00
-1.159,59

Financiering

Actieplan: AP000027: AP2 : Sport (deel promotie- en evenementen) 0741
AP2 : Een laagdrempelig en gevarieerd beweeg- en sportaanbod organiseren voor verschillende doelgroepen - 0741
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Rekening houdende met de huidige maatschappelijke trends, zullen we ook inzetten op een aanvullend, innovatief, laagdrempelig
en activerend beweeg- en sportaanbod. Dit met het oog op een levenslange beweeg- en sportparticipatie en met bijzondere
aandacht voor kansengroepen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.765,96
1.596,00
-2.169,96

Investeringen
Financiering

Actie: AC000133: A1 : Organiseren van sportdagen, sportkampen en sportevenementen voor
verschillende leeftijdsgroe...
A1 : Organiseren van sportdagen, sportkampen en sportevenementen voor verschillende leeftijdsgroepen, alleen of in
samenwerking met diverse partners - LSBVBP03
Aangezien het aanbod van de sportverenigingen en private partners niet allesomvattend is en sommige doelgroepen te weinig
bewegen, voorziet de sportdienst eigen activiteiten die burgers stimuleren tot meer beweging, sport en fysieke activiteit. Door het
samenwerken met partners, worden de financiële onkosten verdeeld, de sterke punten samengebracht en kan elke partner
spreken van een win-win-situatie.
Sportregio Kempen: Kleutersportdagen, Zomeraanbod, Tienersportdag, …
Sportrakker: sportkampen
Sportraad: Beker van Vorselaar minivoetbal
VVV-Toerisme Vorselaar: Vorselaar wandelt
Lokaal Dienstencentrum Sprankel!: Beweegmoment
Collega-diensten gemeente: Buitenspeeldag
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

430,00
0,00
-430,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000134: A2 : Organiseren van een naschools sportaanbod voor jongeren van het
secundair onderwijs in samen...
A2 : Organiseren van een naschools sportaanbod voor jongeren van het secundair onderwijs in samenwerking met verschillende
private sportaanbieders - LSBVBP03
Aangezien de aansluiting bij een sportvereniging voor jongeren soms te bindend, te eenzijdig, te duur, ... is en veel jongeren graag
van alles wat doen, organiseert de sportdienst een SNS-aanbod dat vrijblijvend en à la carte is. Op die manier kunnen ze kennis
maken met een brede waaier aan sporten in de hoop hen aan te zetten tot levenslang bewegen en /of sporten. Door de vlotte
samenwerking met KVRI bereiken we heel veel jongeren .
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.131,96
1.596,00
-1.535,96

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000135: A3 : Organiseren van laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor
doelgroepen die ongelijke kansen ...
A3 : Organiseren van laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor doelgroepen die ongelijke kansen hebben (mensen met een
handicap en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren) inzake sportparticipatie, door transversale samenwerking met
verschillende partners - LSBVBP04 - LJBVBP03
Regionale acties naar mensen met een handicap - G-sportaanbod - Sportregio Kempen. Voor sommige doelgroepen is het nuttiger
om op regionaal vlak te werken. Daarom wordt het G-aanbod van Sportregio Kempen ondersteund en gecommuniceerd naar de
inwoners van Vorselaar. Lokale actie naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, vindplaatsgericht - uitbouw
jongerenwerking - ism OCMW, Jeugddienst, Arktos (niet-sport). Het budget voor deze werking wordt voorzien onder hoofdstuk
samenleving en sociaal beleid (BD2/AP6).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000136: A4 : Ondersteunen van acties van diverse partners Door het ondersteunen
van deze acties, wordt he...
A4 : Ondersteunen van acties van diverse partners
Door het ondersteunen van deze acties, wordt het gemeentelijk sportaanbod gevarieerder en uitgebreider en worden
sportverenigingen aangemoedigd tot het volgen van vormingen/bijscholingen op bestuurlijk, sporttechnisch, sportmedisch en
structureel vlak in de nabije omgeving.
-Bloso: Sporttak in de kijker,...
-ISB: Vormingen, opleidingen,...
-Sportregio Kempen: AV, DB, vormingsaanbod,...
-Sportverenigingen: Trotinettenkoers,...
-Collega-diensten gemeente: Pluimavond,...
-Thomas More Kempen: sportpassen
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

204,00
0,00
-204,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000028: AP3 : Sport (deel verenigingsondersteuning) 0740
AP3 : Het structureel ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen - 0740
Sportverenigingen spelen een belangrijke rol omdat ze garant staan voor een duurzaam sportaanbod zowel op het
sporttechnische, tactische als op het sociale vlak en dit met bijzondere aandacht voor jeugd. We blijven de verenigingen dus
maximaal steunen en stimuleren tot een kwalitatieve werking.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

13.600,00
0,00
-13.600,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000137: A1 : Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen op basis
van een subsidieregl...
A1 : Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteriaLSBVBP01
Subsidiereglement moet raadpleegbaar zijn via de website www.vorselaar.be
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.000,00
0,00
-7.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000138: A2 : Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen die
werken met gediplomeerde ...
A2 : Directe financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren- LSBVBP02
Subsidiereglement moet raadpleegbaar zijn via de website www.vorselaar.be
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.600,00
0,00
-6.600,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000139: A3 : Het verzorgen van logistieke en informatieve ondersteuning van
sportverenigingenHet groot aa...
A3 : Het verzorgen van logistieke en informatieve ondersteuning van sportverenigingen
Het groot aantal verenigingen maakt Vorselaar uniek. Alle sportverenigingen verdienen de nodige ondersteuning op financieel
(subsidies), logistiek (uitleendienst), personeel en informatief vlak. De vrijwilligers en de verenigingen zijn het cement van onze
samenleving. Ze halen mensen uit hun isolement, bieden een vrijetijdsaanbod aan voor elk wat wils en staan garant voor een
warme en solidaire gemeente. Het is nu de uitdaging om in de veranderende maatschappij zowel financieel als inhoudelijk het
hoofd te bieden aan sommige bedreigingen en de opportuniteiten die zich aandienen of kunnen gecreëerd worden ten volle te
benutten. Vrijwilligers zullen elke 4 jaar in de bloemetjes gezet worden. Samenwerking tussen verenigingen en adviesraden wordt
gestimuleerd en gefaciliteerd (ronde tafel, interimbureau).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000140: A4 : Organiseren van een vormingsaanbod naar sportverenigingen toe in
samenwerking met diverse pa...
A4 : Organiseren van een vormingsaanbod naar sportverenigingen toe in samenwerking met diverse partners (Sportregio Kempen,
ISB, sportraad Vorselaar, ...)
Vanaf 2015 is de regiowerking een projectmatige werking en zal vorming een actie worden waarop we kunnen en ook willen
inzetten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000029: AP4 : Sport (deel sectorondersteuning) 0740
AP4 : Participatie en ondersteuning van de sportraad, -dienst en verschillende partners met het oog op een performant en
gedragen sportbeleid - 0740
De sportdienst moet worden gezien als de bemiddelaar tussen alle sportaanbieders en alle sportvragers in de gemeente. De
Vorselaarse sportraad zorgt voor een brug tussen de sportdienst en de verschillende sportaanbieders. Hierdoor is de sportdienst
steeds goed op de hoogte van wat er leeft op vlak van sport. Tevens kunnen we spreken van een goed werkende driehoek:
sportdienst - sportraad - schepen van sport. We blijven sportdienst en sportraad dus maximaal steunen en stimuleren tot een
kwalitatieve werking.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.000,00
0,00
-1.000,00

Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

44.000,00
0,00
-44.000,00

Actie: AC000141: A1 : Organiseren van inspraak mogelijkheden en participatieorganenOm de
inwoners voldoende kansen...
A1 : Organiseren van inspraak mogelijkheden en participatieorganen
Om de inwoners voldoende kansen tot inspraak en participatie te garanderen, wordt de werking van Sportraad Vorselaar
behouden en wordt deze inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteund. De sportraad werkt momenteel zeer goed, maar
uiteraard zijn er nog steeds kansen tot verbetering.In het kader van de subsidiedossiers en VBP voor de periode 2014-2019 werd
een participatietraject (zoals omschreven in de omgevingsanalyse) doorlopen. Omgevingsanalyse, strategisch meerjarenplan en
actieplannen die betrekking hebben op sport en vrije tijd werden uitvoerig besproken in de sportraad.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven

1.000,00

Ontvangsten
Saldo

0,00
-1.000,00

Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

44.000,00
0,00
-44.000,00

Actie: AC000142: A2 : Personeel voorzienEr blijft een voltijds sportfunctionaris aangesteld om
het sportbeleid mee...
A2 : Personeel voorzien
Er blijft een voltijds sportfunctionaris aangesteld om het sportbeleid mee te bepalen en uit te voeren. De sportfunctionaris
coördineert de dagdagelijkse werking. De sportfunctionaris verzamelt ook allerlei informatie om samen met de andere
vrijetijdsdiensten globale acties (bv. Alles voor Kids, Buitenspeeldag, zomeractiviteiten en -kampen) en communicatie
(zomerbrochure, jeugdbrochure,...) inzake vrije tijd in Vorselaar op te zetten. Naast de sportfunctionaris maken ook de
zaalwachters deel uit van de sportdienst. Samen volgen ze de dagdagelijkse werking op en rond het sportcentrum 'De Dreef' op.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: BD000009: BD5 : Een integraal kind- en jeugdvriendelijk beleid voeren
BD5 : Een integraal kind- en jeugdvriendelijk beleid voeren, over de beleidsdomeinen heenKinderen en jongeren vormen een grote
doelgroep, met hun eigen specifieke noden, wensen en verzuchtingen. Hun belangen stoppen niet bij het jeugdwerk, maar
situeren zich binnen alle beleidsdomeinen. Enkel door op gepaste wijze in te spelen op die behoeften, kan deze doelgroep de
ruimte bieden die zij nodig heeft om zich positief te kunnen ontplooien binnen onze gemeenschap. Daarom wil de gemeente vorm
geven aan een omvattend kind- en jeugdvriendelijk beleid.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

43.333,01
11.789,49
-31.543,52

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000030: AP1 : Jeugd (deel sector- en verenigingsondersteuning) 0750-0752
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AP1 : Een laagdrempelig, gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren organiseren - 0750-0752
Vanuit het particuliere jeugdwerk is er een gevarieerd aanbod naar kinderen en jongeren toe. Daarom vindt de gemeente het
belangrijk om deze verenigingen de nodige ondersteuning te bieden.Daarnaast is er nog ruimte voor een aanvullend gemeentelijk
aanbod. Om overlappingen te vermijden, willen we het eigen aanbod van de jeugddienst maximaal afstemmen op dat van het
jeugdwerk enerzijds en op dat van de andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten anderzijds.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

40.306,81
11.706,99
-28.599,82

Investeringen
Financiering

Actie: AC000143: A1 : Jeugdwerk ondersteunen - LJBVBP01Het jeugdwerk en haar vrijwilligers
staan in voor een onmis...
A1 : Jeugdwerk ondersteunen - LJBVBP01
Het jeugdwerk en haar vrijwilligers staan in voor een onmisbaar vrijetijdsaanbod voor jongeren en kinderen binnen de gemeente.
Zij dragen bij aan een warme, levendige en solidaire dorpsgemeenschap. Daarom verdienen de jeugdverenigingen de nodige
ondersteuning op financieel (subsidies), logistiek (uitleendienst en ondersteuning bij evenementen), inhoudelijk, informatief en
promotioneel vlak. Vrijwilligers uit het jeugdwerk zullen bovendien op geregelde basis in de bloemetjes gezet worden door de
gemeente. Samenwerking tussen verenigingen en adviesraden zullen we stimuleren en faciliteren (bv. via ronde tafel of
interimbureau dat uitwisseling van vrijwilligers tussen verschillende verenigingen mogelijk maakt).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.000,00
0,00
-7.000,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000144: A2 : Nieuwe jeugdwerkinitiatieven stimuleren - LJBVBP01Nieuwe
jeugdwerkinitiatieven moeten alle k...
A2 : Nieuwe jeugdwerkinitiatieven stimuleren - LJBVBP01
Nieuwe jeugdwerkinitiatieven moeten alle kansen krijgen. Er is immers nog ruimte voor een groter particulier jeugdwerkaanbod.
De gemeente zal opstartende jeugdverenigingen ondersteunen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000145: A3 : Jeugdwerkinfrastructuur voorzien en onderhouden - LJBVBP01Het
jeugdhuis en jeugdcentrum zijn...
A3 : Jeugdwerkinfrastructuur voorzien en onderhouden - LJBVBP01
Het jeugdhuis en jeugdcentrum zijn in Vorselaar belangrijke ontmoetingsplaatsen voor jongeren. De gemeente blijft de bestaande
jeugdwerkinfrastructuur kosteloos ter beschikking stellen van de jeugdverenigingen. Zij blijft ook instaan voor het onderhoud en
de energiekosten van het gebouw. De gemeente werkt samen met een conciërge die kleine klusjes doet, het gebouw
gebruiksklaar maakt en schade signaleert. Er wordt regelmatig overleg gepleegd over het jeugdcentrum met de verschillende
gebruikers.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.231,56
769,28
-7.462,28

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000146: A4 : Gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren voorzien LJBVBP01 + LJBVBP03 + GOS...
A4 : Gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren voorzien - LJBVBP01 + LJBVBP03 + GOSVBP01
De gemeente voorziet een vrijetijdsaanbod aanvullend op dat van de particuliere jeugdverenigingen en speelt daarmee in op
noden en behoeften van kinderen, jongeren en ouders. Tijdens de zomervakantie biedt de gemeente speelpleinwerking aan. In
afwachting van de geplande uitbreiding voor de kinderclub, organiseren jeugddienst en BKO tijdelijk ook een aanbod tijdens korte
schoolvakanties. Daarnaast worden enkele losse activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld daarvan zijn onder meer de
Buitenspeeldag en Alles voor Kids.Vanaf 2014 zal de speelpleinwerking jaarlijks één week werken rond de Noord-Zuidproblematiek
en het jaarthema.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.075,25
10.937,71
-14.137,54

Investeringen
Financiering

Actie: AC000147: A5 : Openbare ruimte kindvriendelijk inrichten - LJBVBP01Bij alle projecten
die een invloed hebbe...
A5 : Openbare ruimte kindvriendelijk inrichten - LJBVBP01
Bij alle projecten die een invloed hebben op de openbare ruimte zal de gemeente nadenken over een leeftijdsvriendelijke en dus
ook kindvriendelijke inrichting. Indien nodig krijgen kinderen en jongeren inspraak.Zo zijn er heel wat initiatieven gepland om de
dorpskern te verfraaien en voor de heraanleg van pleintjes. Op deze manier wordt extra aandacht besteed aan het voorzien van
ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren. De budgetten voor de aanleg van pleintjes zijn voorzien onder SD1/BD4/AP4/A3.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000148: A6 : Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betrekken in het
sociaal leven - LJBVBP01De g...
A6 : Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betrekken in het sociaal leven - LJBVBP01
De gemeente of een externe partner voorziet een werking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen jongeren binnen Vorselaar.
Daarnaast proberen we voortdurend aandacht te hebben voor mogelijke drempels die kansarmen ervan kunnen weerhouden om
deel te nemen aan het reguliere aanbod (deelnameprijzen, duidelijkheid in communicatie en administratie, wegwijs in sociale
tegemoetkomingen, bereikbaarheid, ...).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000031: AP2 : Jeugd (deel dienstverlening) 0751
AP2 : Kinderen en jongeren op maat informeren - 0751
De gemeente wil informatie voor kinderen en jongeren op hun maat communiceren. Zowel kanalen als de inhoud/stijl moeten
aangepast zijn aan de doelgroep.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000032: AP3 : Jeugd (deel dienstverlening) - 0750-0751-0752
AP3 : Zoveel mogelijk inspelen op actuele noden en behoeftes op vlak van jeugdcultuur - 0750-0751-0752
De gemeente wil de jeugdcultuureigen uitingsvormen en de expressieve beleving van kinderen en jongeren ondersteunen,
stimuleren en faciliteren.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.026,20
82,50
-2.943,70

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000151: A1 : Doordacht fuifbeleid uitwerken - LJBVBP03Fuiven en uitgaan heeft, zeker
voor jongeren, een n...
A1 : Doordacht fuifbeleid uitwerken - LJBVBP03
Fuiven en uitgaan heeft, zeker voor jongeren, een niet te onderschatten sociaal aspect. Daarom erkent de gemeente het belang
van een gunstig fuifklimaat en wil zij hierin een faciliterende rol spelen. De infrastructurele faciliteiten om fuiven te organiseren
zijn in onze gemeente zeker aanwezig. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de drempel voor organisatoren vanuit de
gemeente niet te hoog is. Anderzijds mag het fuifklimaat niet voor overlast zorgen bij inwoners. Er wordt een doordacht beleid
uitgestippeld.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000152: A2 : Repetitieruimte onderhouden en promoten - LJBVBP03De gemeente stelt
een repetitieruimte ter ...
A2 : Repetitieruimte onderhouden en promoten - LJBVBP03
De gemeente stelt een repetitieruimte ter beschikking van Vorselaarse muziekgroepen. Tegen een kleine vergoeding kunnen ze
terecht om te repeteren. We willen deze ruimte goed onderhouden en ervoor zorgen dat de agenda zo goed mogelijk gevuld kan
zijn.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
82,50
82,50

Investeringen
Financiering

Actie: AC000153: A4 : 'Spelen' als kindeigen uitingsvorm faciliteren en stimuleren LJBVBP03De gemeente wil aanda...
A4 : 'Spelen' als kindeigen uitingsvorm faciliteren en stimuleren - LJBVBP03
De gemeente wil aandacht besteden aan speelkansen van kinderen in de publieke ruimte. Dat doen we op verschillende
manieren.Bij ingrepen in de openbare ruimte zal de gemeente de belangen van kinderen steeds mee voor ogen houden.Daarnaast
zal het systeem van speelstraten geregeld gepromoot worden via de gemeentelijke infokanalen. Via de regelmatige organisatie
van een Buitenspeeldag blijven we de thematiek van het 'buiten spelen' in de kijker zetten.Ook in de figuurlijke zin vinden we het
belangrijk dat kinderen voldoende 'ruimte' krijgen om te spelen. We denken dan aan speelkansen en factoren die spelen kunnen
aanmoedigen. Daarom werken we met een stuurgroep aan de kwaliteit van het speelaanbod op onze speelpleinwerking.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.026,20
0,00
-3.026,20

Investeringen
Financiering

Actie: AC000154: A5 : Culturele manifestaties van het jeugdwerk stimuleren en ondersteunen LJBVBP01 - LJBVBP03De...
A5 : Culturele manifestaties van het jeugdwerk stimuleren en ondersteunen - LJBVBP01 - LJBVBP03
De gemeente ondersteunt de Vorselaarse jeugdverenigingen om culturele initiatieven (optredens, theater, dans, film, cabaret,
enz.) te organiseren voor kinderen en jongeren. Hiervoor worden financiële middelen ter beschikking gesteld via een
subsidiereglement.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000033: AP4 : Jeugd (deel sectorondersteuning) 0750
AP4 : Participatie en ondersteuning van de jeugdraad, -dienst en verschillende partners met het oog op een performant en
gedragen jeugdbeleid - 0750
Om tot een gedragen jeugdbeleid te komen, wil de gemeente kinderen en jongeren betrekken bij haar acties en beslissingen. De
belangrijkste kanalen hiertoe zijn momenteel de jeugdraad en de kindergemeenteraad.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Inhoudstabel: SD30: SD3 : Samenleving en sociaal beleid
SD3 : Samenleving en sociaal beleid
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.558.496,09
2.454.366,82
-1.104.129,27

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

25.766,88
25.089,46
-677,42

Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000010: BD1 : Vorselaar ontwikkelt zich verder als onderwijsgemeente
BD1 : Vorselaar ontwikkelt zich verder als onderwijsgemeente door het zelf aanbieden van kwaliteitsvol basisonderwijs en door
een stevige samenwerking tussen de onderwijspartners en andere actoren binnen dit werkdomeinBekend als onderwijsgemeente
wil het gemeentebestuur enerzijds de samenwerking tussen het gemeente- en het vrij onderwijs faciliteren en ondersteunen en
anderzijds een aantal acties ondernemen die Vorselaar nog meer promoten als onderwijsgemeente.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.012.574,91
976.506,27
-36.068,64

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.610,05
0,00
-23.610,05

Financiering

Actieplan: AP000034: AP1 : Gewoon basisonderwijs 0800
AP1 : De gemeentelijke basisschool wil als kleine, open en ervaringsgerichte dorpsschool gaan voor kwalitatief onderwijs in een
verbeterde infrastructuur - 0800
Ouders moeten een vrije keuze hebben van onderwijs. Uit het inspectieverslag van 2012 bleek dat onze gemeenteschool een
prima pedagogisch aanbod heeft. Daarnaast werden enkele tekortkomingen vastgesteld i.v.m. de infrastructuur.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

993.212,96
976.506,27
-16.706,69

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.610,05
0,00
-23.610,05

Financiering

Actie: AC000159: A1 : Zorgen voor het behoud van de erkenning van de gemeentelijke
basisschoolEr moeten een aantal...
A1 : Zorgen voor het behoud van de erkenning van de gemeentelijke basisschool
Er moeten een aantal vastgestelde tekortkomingen worden weggewerkt. De noodzakelijke aanpassingswerken moeten uitgevoerd
zijn tegen november 2015.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000160: A2 : Uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingswerken en
uitbreidingswerken aan de verouderde inf...
A2 : Uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingswerken en uitbreidingswerken aan de verouderde infrastructuur
Dringende werken aan sanitair, turnzaal, dak en andere infrastructuur van de gemeentelijke school is noodzakelijk. De
aanpassingswerken dienen zo te gebeuren dat de school voor meerdere functies kan openstaan (bv. tekenschool, muziekschool,
speelpleinwerking,...).Naast de verplichte werken in het kader van het inspectieverslag, zullen ook historische dossiers (sanitair
lagere school en kleuterschool) worden aangepakt.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.944,68
0,00
-15.944,68

Financiering

Actie: AC000161: A4 : Behoud van het huidige werkingsbudget van de school, verruimd met een
budget, noodzakelijk v...
A4 : Behoud van het huidige werkingsbudget van de school, verruimd met een budget, noodzakelijk voor onderhouds- en
herstellingswerken
De school werkt reeds enkele jaren met eenzelfde budget. Het is belangrijk dat de omvang van dit budget in de toekomst
behouden blijft en dat in een voldoende ruim budget voor herstellings- en onderhoudswerken wordt voorzien.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

131.521,91
157.179,15
25.657,24

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.665,37
0,00
-7.665,37

Financiering

Actie: AC000162: A5 : Personeel voorzien
A5 : Personeel voorzien
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

861.691,05
819.327,12
-42.363,93

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000035: AP2 : Deeltijds kunstonderwijs 0820
AP2 : Het huidige aanbod aan kunstonderwijs wordt bestendigd en gestimuleerd - 0820
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.702,60
0,00
-8.702,60

Investeringen
Financiering
JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

2019

Actie: AC000163: A1 : Behoud van de tekenlessen en onderzoek naar de mogelijkheden tot
uitbreidingDe vraag naar te...
A1 : Behoud van de tekenlessen en onderzoek naar de mogelijkheden tot uitbreiding
De vraag naar tekenlessen is groter dan het aanbod. Een 3de lesgever zou hierin een oplossing kunnen bieden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.600,00
0,00
-2.600,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000164: A2 : Rekening houden met de lokalennood voor de tekenlessenBij de
toekomstige verbouwingen aan de...
A2 : Rekening houden met de lokalennood voor de tekenlessen
Bij de toekomstige verbouwingen aan de school en het multifunctionele gegeven hierbij, is het raadzaam om rekening te houden
met de lokalennood voor de tekenlessen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000165: A3 : Behoud en ondersteunen van de muziekschoolHet muziekonderwijs,
georganiseerd door de stedeli...
A3 : Behoud en ondersteunen van de muziekschool
Het muziekonderwijs, georganiseerd door de stedelijke academie van Herentals blijven ondersteunen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.102,60
0,00
-6.102,60

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000036: AP3 : Sociale voordelen 0870 -Andere voordelen 0879
AP3 : De gemeente werkt ondersteunend voor zowel het gemeentelijk als het vrij onderwijs - 0870 - 0879
We zijn als gemeentebestuur verplicht om een aantal sociale voordelen aan te bieden voor alle onderwijsnetten op ons
grondgebied.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.965,49
0,00
-7.965,49

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000166: A1 : Blijvend worden bepaalde sociale voordelen aan beide onderwijsnetten
toegekendDe tussenkomst...
A1 : Blijvend worden bepaalde sociale voordelen aan beide onderwijsnetten toegekend
De tussenkomsten in: middagtoezicht, kosten toegangsprijs zwembadleerlingen lager onderwijs, milieulessen IOK, Sinterklaasactie
en subsidie aan de oudercomités blijven behouden. In het kader van het middagtoezicht is een continuïteit van de PWA
beambten een belangrijk gegeven.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.965,49
0,00
-7.965,49

Investeringen
Financiering

Actie: AC000167: A2 : De gemeente blijft een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van
beide onderwijsnettenZ...
A2 : De gemeente blijft een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van beide onderwijsnetten
Zo kan blijvend gebruik gemaakt worden van de uitleendienst van de gemeente en kunnen activiteiten / inschrijvingsdagen e.d.
meer bekend gemaakt worden via het gemeentelijke informatieblad.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000037: AP4 : Overige ondersteunende diensten voor het flankerend onderwijs
0889
AP4 : De gemeente ontwikkelt in samenwerking met de onderwijspartners een transparant en integraal flankerend
onderwijsbeleid met de focus op kinderen en jongeren met minder kansen - 0889
Het flankerend onderwijsbeleid is het geheel van acties van een gemeente om vertrekkend vanuit de lokale situatie en aanvullend
bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren. Wij willen dit beleid
samen met alle onderwijspartners maximaal uitbouwen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.693,86
0,00
-2.693,86

Investeringen
Financiering

Actie: AC000168: A1 : Meewerken aan de controle op de leerplicht - FOBVBP01Binnen het
Lokaal Onderwijsplatform wor...
A1 : Meewerken aan de controle op de leerplicht - FOBVBP01
Binnen het Lokaal Onderwijsplatform wordt een handelswijze afgesproken i.v.m. het opvolgen van de leerplicht. Het
gemeentebestuur zal de wijkagent langs sturen bij een probleem i.v.m. de leerplicht. Indien nodig zal een maatschappelijk werker
van het OCMW een huisbezoek brengen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000169: A2 : Ondersteuning bieden aan de scholen om spijbelgedrag te voorkomen,
aan het licht te brengen ...
A2 : Ondersteuning bieden aan de scholen om spijbelgedrag te voorkomen, aan het licht te brengen en/of te verminderen FOBVBP01
Medewerkers van het OCMW worden betrokken bij het spijbelplan dat het secundair onderwijs en CLB reeds opmaakte. Er wordt
extra aandacht gegeven aan het schoolverzuim vanuit de ouders.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000170: A3 : Een ondersteuningsbeleid uitwerken gericht op het bevorderen van de
deelname aan het kleuter...
A3 : Een ondersteuningsbeleid uitwerken gericht op het bevorderen van de deelname aan het kleuteronderwijs - FOBVBP01
Gegevens vanuit de gemeente worden ter vergelijking bekeken. Er wordt samengewerkt met Kind en Gezin. Er worden afspraken
gemaakt met de Landelijke Kinderopvang om een zachte overgang tussen opvang en onderwijs mogelijk te maken. We werken ook
reeds met peuterspeelpunten (i.s.m. ISOM) waardoor kinderen onder 3 jaar gestimuleerd worden in hun sociale contacten en
voorbereid worden op de eerste kleuterklas. Dit peuterspeelpunt zal ook behouden blijven.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000171: A4 : Een gestructureerd overleg organiseren met de lokale onderwijsactoren FOBVBP01Het onderwij...
A4 : Een gestructureerd overleg organiseren met de lokale onderwijsactoren - FOBVBP01
Het onderwijsplatform met vertegenwoordigers van het vrij en gemeentelijk kleuteronderwijs, het vrij en gemeentelijk lager
onderwijs, het vrij secundair onderwijs, de inrichtende macht van het vrij onderwijs in Vorselaar, de lerarenopleiding van Thomas
More campus Vorselaar en het gemeentebestuur van Vorselaar komt minstens 4 maal per jaar samen. Het onderwijsplatform
wordt uitgebreid met vertegenwoordigers van het internaat Kardinaal Van Roey en het CLB. Het onderwijsplatform wordt verder
uitgebouwd als formeel overlegorgaan russen het lokale bestuur en de lokale onderwijsactoren. Inhoudelijke bespreking en
invulling van het beleidsplan flankerend onderwijs is een vast punt op de agenda van het onderwijsplatform. Afhankelijk van de te
behandelen agenda kunnen vertegenwoordigers vanuit andere diensten/bedrijfswereld worden betrokken.
Onderwijsgerelateerde aspecten binnen de verschillende beleidsdomeinen van de gemeente worden mee opgevolgd. Een
voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe BKO en allerlei initiatieven vanuit vrijetijdsdiensten, OCMW, politie,
enzovoort.In het kader van de subsidiedossiers en VBP voor de periode 2014-2019 werd een participatietraject (zoals omschreven
in de omgevingsanalyse) doorlopen. Omgevingsanalyse, strategisch meerjarenplan en actieplannen die betrekking hebben
onderwijs werden uitvoerig besproken in het onderwijsplatform.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000172: A6 : De scholen ondersteunen bij het realiseren van gelijke onderwijskansen
en het voorkomen van...
A6 : De scholen ondersteunen bij het realiseren van gelijke onderwijskansen en het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom
met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen - FOBVBP01 - LJBVBP03
Arktos zal de gemeente ondersteunen in de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Arktos is een professionele
vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 12 tem 25 jaar. De ondersteuning moet bijdragen tot de
kwaliteitsvolle uitbouw van initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. We willen de deskundigheid op volgende
terreinen bevorderen: maatschappelijk kwetsbare jongeren, projectmatig werken, actieve vorming, methoden en werkvormen en
begeleidershouding. Hierbij zullen we samenwerken met de onderwijspartners, CLB, OCMW, jeugd- en sportdienst. De middelen
voor deze actie worden ook bij die respectievelijke actieplannen voorzien.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.693,86
0,00
-2.693,86

Investeringen
Financiering

Actie: AC000173: A7 : Een ondersteuningskader aanbieden met het oog op het
voorkomen/verminderen van probleemgedra...
A7 : Een ondersteuningskader aanbieden met het oog op het voorkomen/verminderen van probleemgedrag van jongeren FOBVBP01 - LJBVBP03
Via een samenwerking met Arktos, het CLB en het lokaal bestuur zal een ondersteuningskader aangeboden worden door Arktos
om een oplossing te bieden voor probleemgedrag bij jongeren.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000174: A8 : De betrokkenheid van de ouders en van de omgeving van de jongeren
moet vergroot worden in de...
A8 : De betrokkenheid van de ouders en van de omgeving van de jongeren moet vergroot worden in de werking met de jongere
zelf - FOBVBP01 - LJBVBP03
Arktos zal hierin eveneens een belangrijke partner zijn. De ouders en de omgeving van de jongere hebben een onmiskenbare
functie in de opvoeding en de verdere levensloop van de jongere. Arktos zal een belangrijke rol spelen in het terug samenbrengen
van ouder-jongere-omgeving om zo de jongere terug in positieve richting aan te sturen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000175: A9 : Een sociaal onderwijsbeleid uitbouwen met oog voor armoede en sociale
uitsluiting - FOBVBP01...
A9 : Een sociaal onderwijsbeleid uitbouwen met oog voor armoede en sociale uitsluiting - FOBVBP01
We doen dit in nauwe samenwerking en overleg met het OCMW en welzijnsschakel 't Kiertje. We organiseren i.s.m. Thomas More
Hogeschool, Rode Kruis en ISOM huiswerkbegeleiding voor kinderen met minder kansen. We gebruiken de middelen die ons in het
kader van bestrijding kinderarmoede ter beschikking gesteld worden ten volle.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000176: A10 : Inzetten op levenslang leren - FOBVBP01We organiseren in het lokaal
dienstencentrum Spranke...
A10 : Inzetten op levenslang leren - FOBVBP01
We organiseren in het lokaal dienstencentrum Sprankel! taal- en andere cursussen. De werking van Digidak ondersteunen we
financieel vanuit het OCMW. Hierbij werken we ook nauw samen met het PWA. In gemeentehuis, OCMW en het lokaal
dienstencentrum Sprankel! verspreiden we informatie over avondonderwijs, basiseducatie e.d.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000177: A11 : Promotie van Vorselaar als onderwijsgemeente - FOBVBP01We gaan
Vorselaar echt promoten als ...
A11 : Promotie van Vorselaar als onderwijsgemeente - FOBVBP01
We gaan Vorselaar echt promoten als een onderwijsgemeente. Dat gebeurt in de communicatie van de gemeente (met een
promotietekst, logo en een baseline) maar er worden ook allerlei acties ondernomen om dat de komende jaren nog extra in de
verf te zetten. We bieden ook ondersteuning aan de initiatieven en acties vanuit de Thomas More Hogeschool. Er zal worden
gewerkt aan mobiliteit (parkeren, openbaar vervoer i.s.m. De Lijn), veilige schoolomgevingen en er worden ook impulsen gegeven
om de huisvesting van studenten te optimaliseren. Ook een eigen doopcharter en een betere samenwerking met de
studentenclub 'Reprobatum' staan op het programma.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: BD000011: BD2 : Aan de gezinnen ondersteuning bieden en gelijkwaardige
kansen
BD2 : Aan de gezinnen, ongeacht de aard van samenstelling, wil Vorselaar de nodige ondersteuning bieden om te zorgen voor
gelijkwaardige kansen voor alle inwonersVorselaar wil de gelijkwaardige kansen bieden voor alle inwoners. In het bijzonder wordt
daarbij wel gefocust op kinderen, senioren, personen met een handicap en mensen met een armoede-ervaring.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

614.326,54
570.270,62
-44.055,92

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.156,83
0,00
-2.156,83

Financiering

Actieplan: AP000038: AP1: Gezinshulp - 0943
AP1: Gezinshulp - 0943
De dienst gezinszorg evolueert naar een dienstverlening op maat van de behoeften van de cliënt.Door de toenemende vergrijzing
wordt de thuishulp steeds belangrijker. Vele senioren blijven graag zo lang mogelijk wonen in de eigen vertrouwde woning. De
dienst gezinszorg dient hierop in te spelen en haar dienstverlening alsdusdanig aan te passen.
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Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

193.781,19
213.330,95
19.549,76

Investeringen
Financiering

Actie: AC000178: A1: Streven naar een zo optimale mogelijke samenwerking tussen de dienst
gezinszorg, de sociale d...
A1: Streven naar een zo optimale mogelijke samenwerking tussen de dienst gezinszorg, de sociale dienst en de poetsdienst.
Deze samenwerking is van belang omdat al deze diensten een signaalfunctie hebben en complementair met elkaar dienen te
werken. Hierdoor kan de cliënt zo lang mogelijk in zijn thuissituatie blijven. Samenwerking vormt geen probleem. De poetshulp
maakt deel uit vand e wijkwerking van de verzorgenden en ondersteunt in gezinnen waar ook de verzorgenden taken uitvoeren.
Ook in 2015 en de volgende jaren blijft deze samenwerking noodzakelijk.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000179: A2: Openstaan voor het werken op onregelmatige tijdstippen naargelang de
noodzakelijke hulpverlen...
A2: Openstaan voor het werken op onregelmatige tijdstippen naargelang de noodzakelijke hulpverlening voor de cliënt hierom
verzoekt.
Cliënten hebben meer en meer nood aan een continue ondersteuning vanuit diverse diensten, zo ook van de thuisdiensten.
Mensen blijven langer thuis waardoor de zorgvraag zwaarder wordt, 7 dagen op 7, 24 u op 24. De gezinszorg dient haar
dienstverlening hieraan aan te passen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000180: A3: Werken aan naambekendheid en het positief imago van de dienst
gezinszorg.De burger is nog te ...
A3: Werken aan naambekendheid en het positief imago van de dienst gezinszorg.
De burger is nog te onwetend over de aard van deze aangeboden dienstverlening. De inhoud van de functie van verzorgende
dient beter gecommuniceerd te worden. Publicaties worden voorzien in de Info Vorselaar, maar dit punt dient steeds onder de
aandacht te blijven.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000181: A4 : Personele en werkingsmiddelenVoor de werking van de dienst
gezinszorg moeten ook de nodige p...
A4 : Personele en werkingsmiddelen
Voor de werking van de dienst gezinszorg moeten ook de nodige personele en werkingsmiddelen voorzien worden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

193.781,19
213.330,95
19.549,76

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000039: AP2 : Preventieve gezinsondersteuning 0944
AP2 : Zowel gemeente als OCMW zullen meer gaan inzetten op de regierol op vlak van opvoedingsondersteuning - 0944
Kinderen vormen onze toekomst. Vandaar het belang van een vroege ondersteuning van ouders en kinderen. Wij moeten kunnen
inspelen op opvoedingsvragen vanuit de ouders.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.069,61
0,00
-3.069,61

Investeringen
Financiering

Actie: AC000182: A1 : Een intensievere samenwerking tussen het OCMW en de buitenschoolse
kinderopvang tot stand br...
A1 : Een intensievere samenwerking tussen het OCMW en de buitenschoolse kinderopvang tot stand brengen
De buitenschoolse kinderopvang is een laagdrempelige plaats van waaruit problematische thuissituaties kunnen worden
gedetecteerd. Door het OCMW binnen te brengen binnen de buitenschoolse kinderopvang kan hierop ingespeeld worden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000183: A2: Het lokaal dienstencentrum een rol laten spelen in het ontwikkelen van
opvoedingsondersteunen...
A2: Het lokaal dienstencentrum een rol laten spelen in het ontwikkelen van opvoedingsondersteunende activiteiten.
Samen met het OCMW, het LOK en het LOO gaan we voor laagdrempelige activiteiten die ondersteuning bieden in de opvoeding
van de kinderen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000184: A3 : Meer inzetten op specialisatie op vlak van opvoedingsondersteuning,
zowel binnen het OCMW al...
A3 : Meer inzetten op specialisatie op vlak van opvoedingsondersteuning, zowel binnen het OCMW als binnen de buitenschoolse
kinderopvang
Zowel binnen het OCMW als binnen de buitenschoolse kinderopvang is er nog te weinig expertise voorhanden om op vragen van
ouders in te spelen. Deze deskundigheid kan worden verhoogd door vorming en intervisie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000185: A4 : Mogelijkheden voor een Huis van het Kind onderzoekenSamen met
externe partners zoals ISOM en...
A4 : Mogelijkheden voor een Huis van het Kind onderzoeken
Samen met externe partners zoals ISOM en Kind en Gezin werd onderzocht welke mogelijkheden er zijn in kader van het Huis van
het Kind. Het nieuwe gebouw voor de kinderopvang werd gekozen als locatie. Het Huis van het Kind wordt verder uitgebouwd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000186: A5: Het OCMW ondersteunt opvoedingsgerichte activiteiten. Het is niet de
bedoeling dat het OCMW z...
A5: Het OCMW ondersteunt opvoedingsgerichte activiteiten.
Het is niet de bedoeling dat het OCMW zelf alle activiteiten rond opvoedingsondersteuning gaat organiseren maar doet dit in
samenwerking met het Huis van het Kind.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.069,61
0,00
-3.069,61

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000040: AP3 : Kinderopvang 0945
AP3 : Zowel gemeente als OCMW zullen meer gaan inzetten op de regierol op vlak van buitenschoolse kinderopvang - 0945
Kinderen vormen onze toekomst. Vandaar het belang van een goede opvang voor en na de schooluren. De gemeente voorziet in
voldoende aanbod aan buitenschoolse kinderopvang en neemt de coördinatie van andere opvangmogelijkheden in Vorselaar op
zich, dit verloopt in nauwe samenwerking met de diensten van het OCMW.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

306.900,84
291.686,06
-15.214,78

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.156,83
0,00
-2.156,83

Financiering

Actie: AC000187: A1 : Zorgen voor de uitbreiding van het aantal beschikbare plaatsen van de
huidige buitenschoolse...
A1 : Zorgen voor de uitbreiding van het aantal beschikbare plaatsen van de huidige buitenschoolse kinderopvang
Het gebouw van de kinderopvang zal worden uitgebreid rekening houdende met een verhoogd aantal plaatsen en de
aanwezigheid van het OCMW binnen haar werking. Er moet vooraf een goede visie uitgewerkt worden zodat de nieuwe
infrastructuur en kwalitatieve opvang hand in hand gaan.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000188: A2 : Het doen van de nodige aanpassingen op vlak van beveiliging en
digitalisering om zo optimaal...
A2 : Het doen van de nodige aanpassingen op vlak van beveiliging en digitalisering om zo optimaal mogelijk te kunnen werken
Een moderne buitenschoolse kinderopvang kan enkel maar efficiënt werken indien hiervoor eveneens de nodige software
voorhanden is. Veiligheid van de kinderen maakt tevens een essentieel onderdeel uit van de dagdagelijkse werking.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000189: A3 : Het aanbod van kinderopvang moet verder op kwalitatief vlak
ontwikkelen - GOSVBP01 - FOBVBP0...
A3 : Het aanbod van kinderopvang moet verder op kwalitatief vlak ontwikkelen - GOSVBP01 - FOBVBP01
Kwalitatieve kinderopvang kan maar gegeven worden door gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Hiervoor moet de
functie op zich een aantrekkelijke functie met een uitdaging zijn. Tijdens de loopbaan blijft voldoende vorming een aandachts- en
werkpunt. Een meerwaarde binnen de werking rond kwaliteit zien we in een nauwere samenwerking buitenschoolse
kinderopvang - OCMW. Daarnaast moet er leeftijdsgericht benaderd worden. Er wordt ook nagedacht over een huiswerkruimte.In
het kader van de subsidiedossiers en VBP voor de periode 2014-2019 werd een participatietraject (zoals omschreven in de
omgevingsanalyse) doorlopen. Omgevingsanalyse, strategisch meerjarenplan en actieplannen die betrekking hebben op
kinderopvang werden uitvoerig besproken in het lokaal overlegorgaan.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

306.900,84
291.686,06
-15.214,78

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.156,83
0,00
-2.156,83

Financiering

Actie: AC000190: A4 : Flexibiliteit in het omgaan met het te voeren beleid inzake het aantal
opvangplaatsen. Hieri...
A4 : Flexibiliteit in het omgaan met het te voeren beleid inzake het aantal opvangplaatsen.
Hierin zoeken we naar interne en externe samenwerking.Om te kunnen blijven voorzien in een voldoende aantal opvangplaatsen,
zowel van 0-3 j als voor de buitenschoolse kinderopvang zal de web en nestfunctie verder uitgebouwd worden. Er worden
tijdelijke alternatieven voorzien indien nodig.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

2019

Actie: AC000191: A5 : Herbekijken van het vervoer van de kinderen van en naar de schoolDe
huidige bus is aan verva...
A5 : Herbekijken van het vervoer van de kinderen van en naar de school
De huidige bus is aan vervanging toe (bouwjaar 1997). We gaan op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Indien deze
alternatieven niet voldoen, zal een nieuwe bus voorzien moeten worden. Ook de uren van scholen en opvang blijven op elkaar
afgestemd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000192: A6 : De gemeente neemt de coördinatie van opvangmogelijkheden in de
gemeente op zichHet lokaal lo...
A6 : De gemeente neemt de coördinatie van opvangmogelijkheden in de gemeente op zich
Het lokaal loket kinderopvang wordt uitgebouwd. De gemeente heeft zicht op het aantal opvangplaatsen op zijn grondgebied en
stimuleert en ondersteunt partners bij tekorten. De gemeente verzorgt het netwerk van alle opvangpartners binnen het Lokaal
Overleg Kinderopvang en ondersteund deze adviesraad. Inwoners worden geïnformeerd over het totale aanbod in de gemeente.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000041: AP4: Thuisbezorgde maaltijden - 0946
AP4: Thuisbezorgde maaltijden - 0946
Het OCMW blijft instaan voor het aanbod van kwalitatieve maaltijden voor deze inwoners die niet meer kunnen instaan voor hun
dagdagelijkse warme maaltijd.Het voorzien in een gezonde warme maaltijd voor inwoners, ongeacht leeftijd, die niet kunnen
instaan voor de noodzakelijke dagdagelijkse maaltijd, kadert volledig in onze visie rond de werking van de dienst gezinszorg en
onze visie rond het preventief gezondheidsbeleid.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

72.676,12
63.105,66
-9.570,46

Investeringen
Financiering

Actie: AC000193: A1: Behouden van de dienstverlening in de toekomst.Het OCMW heeft hier
een belangrijke signaalfun...
A1: Behouden van de dienstverlening in de toekomst.
Het OCMW heeft hier een belangrijke signaalfunctie, maar ook een sociale en ondersteunende functie. Ook in 2015 behouden we
de dienst.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

58.402,24
63.025,00
4.622,76

Investeringen
Financiering

Actie: AC000194: A2: Verder bewaken van de kwaliteit van de maaltijden.Om deze kwaliteit te
garanderen gaan we tev...
A2: Verder bewaken van de kwaliteit van de maaltijden.
Om deze kwaliteit te garanderen gaan we tevredenheidsmetingen uitvoeren. Tijdens 2014 werd een tevredenheidsmeting
uitgevoerd, met gunstig resultaat. Deze wordt tweejaarlijks herhaald (volgende = 2016).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000195: A3: Personele en werkingsmiddelenVoor de werking van de dienst
maaltijdbezorging worden de nodige...
A3: Personele en werkingsmiddelen
Voor de werking van de dienst maaltijdbezorging worden de nodige personele en werkingsmiddelen voorzien.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.273,88
80,66
-14.193,22

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000042: AP5: Poetsdienst - 0948
AP5: Poetsdienst - 0948
Door het behoud van de poetsdienst van het OCMW blijven we inzetten op de ondersteuning van de meest behoeftige in zijn
thuissituatie.De poetsdienst zorgt mee voor ondersteuning in de gezinnen waar dit nodig is en staat de dienst gezinszorg bij in de
uitvoering van poetstaken. Ook de poetsdienst kadert in de visie om de senior zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven

16.501,78

Ontvangsten
Saldo

2.147,95
-14.353,83

Investeringen
Financiering

Actie: AC000196: A1: Behoud van het bestaande aanbod.De poetsdienst van het OCMW heeft
een duidelijke signaalfunct...
A1: Behoud van het bestaande aanbod.
De poetsdienst van het OCMW heeft een duidelijke signaalfunctie in problematische situaties. De dienst blijft ook behouden in
2015.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000197: A2: Verstevigen van de samenwerking tussen poetsdienst en
gezinszorg.Gezinszorg en poetsdienst zi...
A2: Verstevigen van de samenwerking tussen poetsdienst en gezinszorg.
Gezinszorg en poetsdienst zijn elkaar aanvullende diensten. Poetsdienst staat in voor het onderhoud van de woning, de
gezinszorg richt zich op ondersteuning van de cliënt zelf. Door complementair te werken, kan de cliënt langer in zijn vertrouwde
thuissituatie blijven. Er ontwikkelen zich dossiers waarin de poetsdienst de gezinszorg ondersteunt.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000198: A3 : Personele en werkingsmiddelenVoor de werking van de poetsdienst
worden de nodige personele e...
A3 : Personele en werkingsmiddelen
Voor de werking van de poetsdienst worden de nodige personele en werkingsmiddelen voorzien.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

16.501,78
2.147,95
-14.353,83

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000043: AP6 : Overige gezinshulp 0949
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AP6 : Een beleid met voldoende aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid en voor doelgroepen die ongelijke kansen krijgen
- 0949
Vorselaar heeft ook oog voor doelgroepen die ongelijke kansen hebben (mensen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren). Daarnaast wordt voldoende aandacht besteed aan ondersteuning inzake palliatieve zorgen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

21.397,00
0,00
-21.397,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000199: A1 : Het voorzien van een sportaanbod voor mensen met een handicap door
transversale samenwerking...
A1 : Het voorzien van een sportaanbod voor mensen met een handicap door transversale samenwerking met verschillende
partners - LSBVBP04
Regionale acties naar mensen met een handicap - G-sportaanbod - Sportregio Kempen. Voor sommige doelgroepen is het nuttiger
om op regionaal vlak te werken. Daarom wordt het G-aanbod van Sportregio Kempen, ondersteund en gecommuniceerd naar de
inwoners van Vorselaar.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000200: A2 : Het voorzien van een laagdrempelig aanbod aan sport- en
vrijetijdsbeleving voor maatschappel...
A2 : Het voorzien van een laagdrempelig aanbod aan sport- en vrijetijdsbeleving voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren door transversale samenwerking met verschillende partners - LSBVBP04 - LJBVBP03 - LCBVBP01 - FOBVBP01
Lokale actie naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, vindplaatsgericht - uitbouw jongerenwerking i.s.m. OCMW,
jeugddienst, Arktos.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

20.157,00
0,00
-20.157,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000201: A3 : Blijvend ondersteunen in palliatieve zorgenDe subsidie aan ISPAHAN
wordt behouden.
A3 : Blijvend ondersteunen in palliatieve zorgenDe subsidie aan ISPAHAN wordt behouden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.240,00
0,00
-1.240,00

Investeringen
Financiering
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Beleidsdoelstelling: BD000012: BD3 : Een toegankelijk en laagdrempelige dienstverlening en
sociaal beleid
BD3 : De dienstverlening en sociaal beleid moet toegankelijk en laagdrempelig zijn zodat het zich richt op iedere burger in
Vorselaar, maar in het bijzonder naar deze groepen met specifieke behoeften
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.896.035,35
906.011,27
-990.024,08

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
25.089,46
25.089,46

Financiering

Actieplan: AP000044: AP1 : Sociale bijstand 0900-0902-0903-0904-0905
AP1 : De sociale dienst van het OCMW gaat zich focussen op deze groepen die specifieke behoeften en noden hebben, zonder
hierbij globaal de burger van Vorselaar uit het oog te verliezen - 0900
De sociale dienst gaat zich verder ten volle richten op haar kernopdracht, nl. de nodige hulpverlening bieden aan kansengroepen
binnen Vorselaar. Dit neemt niet weg dat iedere burger met zijn welzijnsvragen welkom is op het OCMW.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.154.505,91
503.014,32
-651.491,59

Investeringen
Financiering

Actie: AC000202: A1: Verdere optimalisering van het activeringsbeleid.We blijven streven naar
een maximaal aantal ...
A1: Verdere optimalisering van het activeringsbeleid.
We blijven streven naar een maximaal aantal activeringen van cliënten die moeilijk de weg naar tewerkstelling vinden. Tevens
gaan we meer aandacht schenken aan sociale activering van cliënten, bv. in het dienstencentrum. Beroep wordt gedaan op een
medewerker die hiervoor 4 uren per week is vrijgesteld.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

143.482,01
94.497,83
-48.984,18

Investeringen
Financiering

Actie: AC000203: A2: Tijdelijke Werkervaring (TWE)Het OCMW blijft inzetten op het activeren
van de doelgroep door ...
A2: Tijdelijke Werkervaring (TWE)
Het OCMW blijft inzetten op het activeren van de doelgroep door onder andere tewerkstelling van mensen met een leefloon via
art. 60 § 7 van de OCMW-wetgeving.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000204: A3: De sociale dienst gaat zich meer focussen op deze groepen die het meest
kwetsbaar zijn en haa...
A3: De sociale dienst gaat zich meer focussen op deze groepen die het meest kwetsbaar zijn en haar inspanningen op deze groep
heroriënteren.
De middelen moeten bij de juiste doelgroep met specifieke noden en behoeften terechtkomen. Zo zullen we o.a. gaan
samenwerken met GVT De Troon om personen met een handicap in het kader van de rechtstreeks toegankelijke hulp gericht door
te verwijzen. Een andere specifieke doelgroep zijn deze mensen die te kampen hebben met een verslavingsproblematiek van
diverse aard. Het gaat hier in eerste instantie om drugsverslaving, doch eveneens alcohol en medicatie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000205: A4:Inzetten op een grotere professionalisering van de dossiers.Via
empowerment en grotere betrokk...
A4:Inzetten op een grotere professionalisering van de dossiers.
Via empowerment en grotere betrokkenheid van de cliënten trachten we de cliënt te begeleiden naar een grotere zelfstandigheid
en onafhankelijkheid.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000206: A5: Verhogen van de efficiëntie binnen de sociale dienst.Creëren van een
sociale dienst met een g...
A5: Verhogen van de efficiëntie binnen de sociale dienst.
Creëren van een sociale dienst met een goede structuur. Meer specialisatie van de maatschappelijk werkers. De dossiers koppelen
aan de maatschappelijk werkers met de juiste vaardigheden en talenten. Ingevolge enkele simpele ingrepen is er reeds meer
transparantie in de dossiers. Optimalisering van de software is nog een punt dat verder dient opgenomen te worden in 2015.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000207: A6: De sociale dienst ontwikkelt zich meer als een vooruitstrevende sociale
dienst.We gaan de men...
A6: De sociale dienst ontwikkelt zich meer als een vooruitstrevende sociale dienst.
We gaan de mensen proberen te bereiken binnen hun eigen leefwereld. Meer werken met thematische projecten om onze
cliënten zelfstandiger en onafhankelijker te maken. Enkele kleine projecten zijn van start gegaan in 2014. Bijkomend is er in 2014
een medewerker van de sociale dienst gedurende 4 uren per week vrijgesteld om met oa projecten rond talenten van cliënten te
werken.In 2015 zal dit uitwerking krijgen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000208: A7: We behouden de samenwerking met de bestaande diensten, evalueren
deze regelmatig en streven n...
A7: We behouden de samenwerking met de bestaande diensten, evalueren deze regelmatig en streven naar een hechtere
samenwerking met bepaalde gemeentelijke diensten.
De samenwerking met externe diensten dient zeker behouden te worden opdat het OCMW bepaalde dienstverlening zou kunnen
aanbieden. Evaluatie is echter steeds nodig. Intern kan de samenwerking met bepaalde gemeentelijke diensten beter.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

58.303,93
6.644,02
-51.659,91

Investeringen
Financiering

Actie: AC000209: A8: Ontwikkelen van een communicatiebeleid binnen de sociale dienst.Om de
toegankelijkheid van he...
A8: Ontwikkelen van een communicatiebeleid binnen de sociale dienst.
Om de toegankelijkheid van het OCMW te verhogen, maar ook om de communicatie met de cliënten te verbeteren gaan we niet
enkel inzetten op de traditionele communicatiekanalen, maar eveneens op het gebruik van sociale media.Sedert 2014 heeft het
OCMW een facebookpagina en is hiervoor een maatschappelijk werker vrijgesteld.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000210: A9 : De gemeente draagt bij in de werking van het OCMWDe gemeente draagt
bij in het werkingstekor...
A9 : De gemeente draagt bij in de werking van het OCMW
De gemeente draagt bij in het werkingstekort van het OCMW. Na verrekening van de uitgaven met de eigen ontvangsten wordt
het saldo gefinancierd door de gemeente.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000211: A10: Project FoodsaversHet OCMW wil de inwoners van Vorselaar die het in
het dagelijks leven moei...
A10: Project Foodsavers
Het OCMW wil de inwoners van Vorselaar die het in het dagelijks leven moeilijker hebben een mogelijkheid geven om tegen een
betaalbare prijs aankopen van diverse producten te doen. Zij zal hiervoor, in samenwerking met de Kringkruidenier van Herentals,
in Vorselaar een antennepunt van de Kringkruidenier opstarten en ontwikkelen. In dezelfde locatie zal, in samenwerking met de
Welzijnsschakel Vorselaar, voorzien worden in de mogelijkheid tot ontmoeting en de aanbieding van tweedehandskleding. Voor
de uitvoering van dit project zal een halftijdse projectmedewerker voor de looptijd van het project worden aangeworven.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000212: A11 : De gemeente ondersteunt solidariteitsacties in het binnenlandDe
gemeente blijft naast solid...
A11 : De gemeente ondersteunt solidariteitsacties in het binnenland
De gemeente blijft naast solidariteitsacties in het buitenland ook acties in het binnenland ondersteunen, bv. subsidie welzijnszorg.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

550,00
0,00
-550,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000213: A12 : Personele en werkingsmiddelenOm de dagdagelijkse werking van de
sociale dienst te garandere...
A12 : Personele en werkingsmiddelen
Om de dagdagelijkse werking van de sociale dienst te garanderen, worden de nodige personele en werkingsmiddelen voorzien.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

952.169,97
401.872,47
-550.297,50

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000045: AP2: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0911
AP2: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap - 0911
We gaan trachten om de inwoners met een beperking en die niet of beperkt mobiel zijn, te helpen naar een grotere
mobiliteit.Binnen Vorselaar gaan we iedere inwoner met een mobiliteitsbeperking kansen aanreiken om zijn / haar mobiliteit te
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.105,32
0,00
-1.105,32

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000214: A1: We behouden de bestaande dienstverlening en spelen in op het
provinciaal aanbod, indien gunst...
A1: We behouden de bestaande dienstverlening en spelen in op het provinciaal aanbod, indien gunstig.
We beschikken over de Handicar waarop inwoners met een beperkte mobiliteit beroep kunnen doen. Daarnaast zijn we in 2014
ingestapt in het provinciale systeem , maar dient dit nog verdere uitwerking te krijgen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.105,32
0,00
-1.105,32

Investeringen
Financiering

Actie: AC000215: A2: Het eigen aangepast busje zal worden ingezet om de meest kwetsbare
groepen te bereiken.Het OC...
A2: Het eigen aangepast busje zal worden ingezet om de meest kwetsbare groepen te bereiken.
Het OCMW heeft in 2013 een busje met rolstoelfunctie aangekocht. Dit wordt ingezet, voornamelijk om de meest kwetsbare en
minder mobiele mensen te vervoeren van en naar het dienstencentrum. Deze dienstverlening werkt nog niet optimaal en zal
verder ontwikkeld worden, maar er is al een regelmatig gebruik van de bus door minder mobiele mensen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000046: AP3 : Sociale huisvesting 0930
AP3 : De gemeente en het OCMW blijven een rol spelen in het lokaal woonbeleid specifiek op het vlak van sociaal betaalbare en
aanvaardbare huurwoningen - 0930
In nauwe samenwerking tussen gemeente en OCMW is er voldoende aandacht voor sociale huisvesting en het lokaal woonbeleid
dat hiermee samenhangt. Het lokaal woonbeleid van de gemeente wordt uitgebreid toegelicht onder het beleidsdomein
gemeentelijke ontwikkeling en infrastructuur (BD 3, AP 3).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

43.902,99
25.407,07
-18.495,92

Investeringen
Financiering

Actie: AC000216: A1: Verder blijvend meewerken aan de verdere ontwikkeling van het Sociaal
Verhuurkantoor ISOM.Bli...
A1: Verder blijvend meewerken aan de verdere ontwikkeling van het Sociaal Verhuurkantoor ISOM.
Blijvend moet er aandacht gegeven worden aan de bekendmaking bij de bevolking van het SVK ISOM. Nog te weinig eigenaars zijn
zich bewust van de mogelijkheden om via deze weg een onroerend goed te verhuren.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.705,00
0,00
-2.705,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000217: A3 : De gemeente voert een actief sociaal woonbeleid en draagt zorg voor zijn
sociale woningenDe ...
A3 : De gemeente voert een actief sociaal woonbeleid en draagt zorg voor zijn sociale woningen
De gemeente werkt op vlak van sociale huisvesting nauw samen met de huisvestingsmaatschappijen, om zo een voldoende
aanbod op maat van Vorselaar na te streven.De gemeente blijft zijn sociale woningen goed onderhouden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

41.197,99
25.407,07
-15.790,92

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000047: AP4: Ouderen 0950 - Dienstencentra 0951 - Assistentiewoningen 0952 Ouderen 0959
AP4: Ouderenwoningen 0950 - Dienstencentra 0951 - Assistentiewoningen 0952 - Ouderen 0959
Binnen Vorselaar gaat het lokaal dienstencentrum de neutrale draaischijf worden van het gemeenschapsleven en het
vrijwilligersbeleid.Zowel het gemeenschapsleven als het werken met vrijwilligers zijn belangrijke troeven in het opzetten van
sociale netwerken voor onze inwoners. Het lokaal dienstencentrum Sprankel! is de plaats bij uitstek om dit alles vanuit een
centrale aansturing te organiseren.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

468.766,59
345.258,63
-123.507,96

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
25.089,46
25.089,46

Financiering

Actie: AC000218: A1: Vanuit het lokaal dienstencentrum gaan we inzetten op het ontwikkelen
van een woonzorgnetwerk...
A1: Vanuit het lokaal dienstencentrum gaan we inzetten op het ontwikkelen van een woonzorgnetwerk.
De toegankelijkheid en de bereikbaarheid van diensten, maar ook van het dorp spelen hierin een belangrijke rol. Een
samenwerking met diverse partners zal opgezet worden. Hierbij hebben we aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals senioren,
minder mobiele mensen - gebruikers,...
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000219: A2: Ontwikkelen van een meer gecoördineerd seniorenbeleid met een visie.
Alle acties die reeds o...
A2: Ontwikkelen van een meer gecoördineerd seniorenbeleid met een visie.
Alle acties die reeds ondernomen worden willen we meer gecoördineerd en gekaderd zien binnen een visie. Nieuwe activiteiten,
zoals het ontwikkelen van een seniorengids, staan op de agenda.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

84.884,60
62.591,72
-22.292,88

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000220: A3: Inzetten op de verdere ontwikkeling van het lokaal dienstencentrum.De
communicatie vanuit het...
A3: Inzetten op de verdere ontwikkeling van het lokaal dienstencentrum.
De communicatie vanuit het dienstencentrum kan nog beter en meer gestructureerd worden aangepakt zodat we nog meer
mensen kunnen bereiken. Tevens dient hier aandacht te worden gegeven aan een meer doorgedreven samenwerking tussen het
lokaal dienstencentrum en de gemeentelijke diensten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000221: A4 : Samenwerking met het dienstencentrum in het kader van aangepast
vervoerSommige cliënten zijn...
A4 : Samenwerking met het dienstencentrum in het kader van aangepast vervoer
Sommige cliënten zijn niet voldoende mobiel (verhoogd risico vereenzaming) om zich te verplaatsen naar het dienstencentrum
waar zij samen met anderen een maaltijd zouden kunnen nuttigen of aan een activiteit kunnen deelnemen. Om deze mensen
terug in sociaal contact te brengen met anderen zullen we gebruik maken van het aangepast busje van het dienstencentrum.In
2014 zijn er al ritten gedaan, doch we dienen te streven naar een nog hoger gebruik van deze mogelijkheid.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000222: A5: Het vrijwilligersbeleid verder ontwikkelen.In samenwerking met de
coördinator vrijwilligerswe...
A5: Het vrijwilligersbeleid verder ontwikkelen.
In samenwerking met de coördinator vrijwilligerswerking van ISOM zal het vrijwilligers beleid de volgende jaren verder
uitgebouwd worden, zowel voor de OCMW activiteiten als voor de gemeentelijke activiteiten. We trachten hier vooral de
medioren en jonge senioren te bereiken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000223: A6: Nagaan of een uitbreiding van de mantelzorgtoelage mogelijk isDoor de
mantelzorgtoelage wil h...
A6: Nagaan of een uitbreiding van de mantelzorgtoelage mogelijk is
Door de mantelzorgtoelage wil het OCMW de zorgbehoevenden en hun mantelzorgers ondersteunen in hun dagelijkse leven. De
juiste groepen worden echter nog te weinig bereikt.Deze actie is bereikt en afgewerkt in 2014 met een uitbreiding van de
doelgroep binnen hetzelfde beschikbare budget tot gevolg.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000224: A7: De gegevens rond woonzorg worden ter beschikking gesteld.Gelet op de
samenwerking met andere ...
A7: De gegevens rond woonzorg worden ter beschikking gesteld.
Gelet op de samenwerking met andere actoren op vlak van woonzorg, stellen wij onze gegevens ter beschikking.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000225: A8: De serviceflats meer trachten om te vormen naar
assistentiewoningenNiettegenstaande het voor ...
A8: De serviceflats meer trachten om te vormen naar assistentiewoningen
Niettegenstaande het voor het OCMW Vorselaar de eerste 30 jaar nog niet verplicht is, willen we toch inzetten op de evolutie van
een serviceflat naar een assistentiewoning gezien deze woonvorm meer garantie biedt voor de zorgbehoevende senior.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000226: A9 : Personele en werkingsmiddelenDe nodige personele en
werkingsmiddelen voor het dienstencentru...
A9 : Personele en werkingsmiddelen
De nodige personele en werkingsmiddelen voor het dienstencentrum en de serviceflats worden voorzien. Voor de financiering
van de serviceflats worden eveneens de nodige middelen ingeschreven.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

383.881,99
282.666,91
-101.215,08

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
25.089,46
25.089,46

Financiering

Actieplan: AP000048: AP5: Dienstverlening inzake volksgezondheid - 0989
AP5: Dienstverlening inzake volksgezondheid - 0989
Vorselaar wil haar inwoners meer preventief inlichten op alle vlakken van gezondheid.Gezond door het leven gaan is een steeds
belangrijker gegeven in onze maatschappij. Dit geldt voor iedere inwoner ongeacht leeftijd. Het is bijgevolg van belang dat diverse
preventieve acties op touw worden gezet.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

392,65
0,00
-392,65

Investeringen
Financiering

Actie: AC000227: A1: Vanuit het lokaal dienstencentrum gaan we werken aan een preventief
gezondheidsbeleid binnen ...
A1: Vanuit het lokaal dienstencentrum gaan we werken aan een preventief gezondheidsbeleid binnen de gemeente
In samenwerking met LOGO Kempen worden sedert 2014 acties op vlak van gezondheid opzetten binnen het lokaal
dienstencentrum. Deze blijken succesvol en hebben een groot aantal bezoekers door de laagdrempeligheid van de locatie.Deze
trend dient zich verder te zetten tijdens 2015.In het kader van gezondheid past eveneens een drugbeleid dat vorm zal krijgen in
2015, in samenwerking met de sociale dienst.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

392,65
0,00
-392,65

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000049: AP6 : Administratieve dienstverlening 0130
AP6 : Verbeteren en klantgerichter maken van de dienstverlening - 0130
De dienstverlening aan het loket moet dagdagelijks en feilloos gegarandeerd blijven. De ruime openingsuren van het
gemeentehuis blijven voorlopig ook behouden om zo'n maximaal mogelijke service en beschikbaarheid te waarborgen. De
dienstverlening kan nog worden verbeterd door het aanbieden van meer geïntegreerde informatie (over overheidsinstanties
heen) en door in te zetten op digitalisering.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

227.361,89
32.331,25
-195.030,64

Investeringen
Financiering

Actie: AC000246: A1 : Een passend onthaalbeleidNieuwe inwoners dienen te beschikken over
een steeds correcte en up...
A1 : Een passend onthaalbeleid
Nieuwe inwoners dienen te beschikken over een steeds correcte en update onthaalbrochure. Die wordt aangepast en aangevuld.
Vanuit de raad voor lokale economie kwam er al een initiatief met een goodie-bag. Het bestuur bekijkt of er nog bijkomende
initiatieven kunnen/moeten worden genomen om de nieuwe inwoners welkom te heten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000247: A2 : Het creëren van waslijsten en handige infobrochuresWaslijsten om bv.
een verhuis te organise...
A2 : Het creëren van waslijsten en handige infobrochures
Waslijsten om bv. een verhuis te organiseren, een huwelijk, een bouwvergunning, aan te vragen, e.d. meer vormen een goede
manier om de burger / zelfstandige / bedrijf correct te informeren. Voor sommige vaak gevraagde items kan een kleine maar
handige infobrochure worden opgemaakt waarin, over de verschillende overheden en actoren heen, info wordt gebundeld voor
de inwoners.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000248: A3 : Een goede doorstroming en doorverwijzing aan het onthaal garanderen
Het onthaal gaan we meer...
A3 : Een goede doorstroming en doorverwijzing aan het onthaal garanderen
Het onthaal gaan we meer visualiseren en optimaliseren om lange wachtrijen te vermijden. Ook de werkplanning binnen de dienst
burgerzaken wordt daarop afgestemd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000249: A4 : De mogelijkheden van een digitaal loket onderzoekenWe willen bekijken
op welke manier de web...
A4 : De mogelijkheden van een digitaal loket onderzoeken
We willen bekijken op welke manier de website nog beter, of eventueel eenvoudiger, kan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er (veel)
vraag is naar bepaalde documenten die nog niet terug te vinden zijn via het digitale loket. Belangrijk is dat via elk medium
eenzelfde kwaliteit van dienstverlening kan worden aangeboden (telefonie, mail, website, loket).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000250: A5 : Ook denken aan mensen die niet mee kunnen in de digitaliseringsgolfBij
de digitalisering wil...
A5 : Ook denken aan mensen die niet mee kunnen in de digitaliseringsgolf
Bij de digitalisering willen we echter niemand in de kou zetten. Ook mensen zonder smartphone of computer moeten informatie
kunnen ontvangen. Daarom wil het bestuur:
-een lagere drempel creëren via het Lokaal Dienstencentrum en de verzorgenden in de thuiszorg die kunnen fungeren als vraagen meldpunt, naast de medewerkers van het gemeentehuis of de technische diensten.
-erover waken dat personen die zwaar hulpbehoevend of immobiel zijn, kunnen rekenen op dienstverlening aan huis.
-senioren en andere zogenaamde ¿digitale analfabeten¿ blijven sensibiliseren voor multimediagebruik via informaticacursussen.
Het is immers cruciaal om ook deze groepen te laten participeren in een maatschappij in continue verandering.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Actie: AC000251: A6 : Personele en werkingsmiddelenIn middelen blijven voorzien om een
goede en efficiënte loketwe...
A6 : Personele en werkingsmiddelen
In middelen blijven voorzien om een goede en efficiënte loketwerking te blijven garanderen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

227.361,89
32.331,25
-195.030,64

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000013: BD4 : Vorselaar wil een gemeente zijn waarin solidariteit een
nog grotere plaats kan innemen
BD4 : Vorselaar wil een gemeente zijn waarin solidariteit een nog grotere plaats kan innemenDe ongelijkheid tussen Noord en Zuid
is een grote problematiek in onze huidige maatschappij. Onze huidige consumptiemaatschappij versterkt die ongelijkheid alleen
maar en heeft een rechtstreekse invloed op lonen, werkomstandigheden, klimaatverandering, ... aan de andere kant van de
wereld. Als lokaal bestuur is onze invloed beperkt maar we kunnen wel onze inwoners sensibiliseren door deze ongelijkheid in de
kijker te zetten. Als iedereen zich daar bewust van is en er zich om bekommert kan het proces van gelijkheid versneld worden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

35.559,29
1.578,66
-33.980,63

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000050: AP2 : Hulp aan het buitenland 0160
AP2 : We willen de inwoners van Vorselaar bewust maken van de mondiale uitdagingen door in te zetten op acties die zich op
verschillende doelgroepen richten met specifieke aandacht voor Fair Trade en duurzame ontwikkeling - 0160
Zowel binnen onze eigen gemeente als ver buiten haar grenzen zijn er heel wat samenlevingsproblemen en is niet iedereen even
gewapend tegen maatschappelijke moeilijkheden of obstakels. Vorselaar wil opkomen voor deze kwetsbaren door een breed
sociaal beleid te voeren. Daarnaast wil de gemeente haar inwoners bewust maken voor ontwikkelingssamenwerking en
solidariteit, samen met organisaties die bezig zijn met deze problematiek. Het beleid rond solidariteit en
ontwikkelingssamenwerking bestond vooral uit subsidies en enkele interne acties rond Fair Trade. Vanaf 2014 willen we volop
inzetten op deze thema's. Dit willen we doen door blijvend ondersteuning te bieden aan het middenveld, de jeugd te betrekken
door samenwerking met de grote scholengemeenschap, andere doelgroepen te bereiken via onder andere het lokaal
dienstencentrum en Fair Trade en duurzame ontwikkeling in de kijker te blijven zetten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

35.559,29
1.578,66
-33.980,63

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

2019

Actie: AC000228: A1 : Organisatie van een jaarlijks evenement en themaweek rond de NoordZuidproblematiek in samen...
A1 : Organisatie van een jaarlijks evenement en themaweek rond de Noord-Zuidproblematiek in samenwerking met de
scholengemeenschap - GOSVBP01 - LCBVBP02
Het aantal kinderen en jongeren die school lopen in Vorselaar is in vergelijking met ander gemeentes veel groter. Naast de 2
basisscholen zijn er ook een grote secundaire school en een hogeschool gevestigd in de gemeente. Door vanaf 2014 een
samenwerking op te starten tussen de scholen en coördinatie en ondersteuning vanuit de gemeente kunnen krachten gebundeld
worden om tot een groter bereik en meer ruchtbaarheid te komen. Automatisch bereiken we zo ouders, grootouders en mensen
die op één of andere manier betrokken zijn bij het Vorselaarse onderwijslandschap. Waar vroeger kleine acties los van elkaar
bestonden wordt er nu werk gemaakt van één groot gezamenlijk project met de scholengemeenschap waarvan de gemeente
trekker is. De bedoeling is om een aan een internationaal evenement een themaweek te koppelen waarin alle scholen
ondergedompeld worden in de mondiale problematiek. Een combinatie van workshops, lezingen, voorstellingen, optredens,
lessenpakketten, praktijkervaringen, ... zorgen ervoor dat de kijk van kinderen en jongeren op de wereld verbreed wordt. Ook
andere partners zoals het lokaal dienstencentrum, de bibliotheek, ... worden bij deze week betrokken om ook andere doelgroepen
te bereiken. De budgetten hiervoor zijn voorzien onder A8.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000229: A2 : Titel van Fair Trade Gemeente behouden en verder uitwerkenVorselaar
is er trots op bij de ee...
A2 : Titel van Fair Trade Gemeente behouden en verder uitwerken
Vorselaar is er trots op bij de eerste Fair Trade Gemeentes te horen. We willen een pioniersrol blijven vervullen en dus willen we
deze titel behouden, Fair Trade verder onder de aandacht van de inwoners brengen en hen nog meer betrekken bij de uitwerking
ervan. We blijven Fair Trade koffie, fruitsap en wijn verbruiken en geven nieuws rond Fair Trade een plaats in onze
communicatiekanalen. De gemeente bekijkt ook waar ze dit extra in de kijker kan zetten binnen de dienstverlening en naast de
Fair Trademand voor een huwelijk willen we vanaf 2014 ook andere blijde gebeurtenissen vieren met een Fair Trade cadeau.
Daarnaast wil de gemeente bedrijven blijven stimuleren om Fair Trade producten te gebruiken en/of verkopen en organisatoren
van evenementen aanmoedigen om dat ook te doen om zo hun evenement duurzamer te maken. Het lokaal dienstencentrum zal
vanaf 2014 jaarlijks een Fair Trade maaltijd voorschotelen die ook via de maaltijdbedeling verdeeld wordt. Dit alles wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Noord-Zuidraad en de trekkersgroep Fair Trade Gemeente. De budgetten hiervoor zijn
voorzien onder SD2/BD1/AP2/A4 en SD4/BD3/AP8/A1.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000230: A3 : Vorselaar wil het gemeentepersoneel gevoelig maken voor de NoordZuidproblematiek via versch...
A3 : Vorselaar wil het gemeentepersoneel gevoelig maken voor de Noord-Zuidproblematiek via verschillende sensibilisatie-acties GOSVBP01
Het uithangbord van de gemeente is het personeel. Om als gemeente het goede voorbeeld te geven is het personeel dus heel
belangrijk. Acties door en voor het personeel zijn een goed middel voor team-building en bewustmaking. Zo wordt jaarlijks
deelgenomen aan Fairtrade@Work, een activiteit waarvan het initiatief van het personeel zelf komt en dat gefinancierd wordt
door de gemeente. Via een koppeling met een internationaal evenement zetten we daarnaast de eerlijke koffie in de kijker, zowel
bij het personeel als bij bezoekers van het gemeentehuis. De Dikketruiendag wordt ook elk jaar georganiseerd. Hierdoor willen we
ons imago als duurzame gemeente met een hart voor het zuiden extra kracht bij zetten. De budgetten hiervoor zijn voorzien onder
SD4/BD2/AP2/A2.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

2019

Actie: AC000231: A4 : Het middenveld wordt ondersteund op financieel, logistiek en
inhoudelijk vlak - GOSVBP01Het ...
A4 : Het middenveld wordt ondersteund op financieel, logistiek en inhoudelijk vlak - GOSVBP01
Het middenveld in Vorselaar is zeer uitgebreid en bereikt heel veel mensen van verschillende doelgroepen. Als adviesraad is er de
Noord-Zuidraad. Zij verdienen allen de nodige ondersteuning op financieel, logistiek en inhoudelijk vlak. Op financieel vlak wordt
er een budget vrijgemaakt dat zowel voor de werking als evenementen kan gebruikt worden. Op logistiek vlak mag het
middenveld gebruik maken van de uitgebreide uitleendienst van de gemeente en krijgen ze ondersteuning van personeel op
bepaalde evenementen. Op inhoudelijk vlak worden ze vanaf 2014 ondersteund door een personeelslid dat zelf goed op de
hoogte is van alles wat met Noord-Zuidbeleid te maken heeft.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.420,00
0,00
-6.420,00

Investeringen
Financiering

Actie: AC000232: A5 : Personeel voorzien - GOSVBP01Om de nodige ondersteuning en
administratieve taken op zich te ...
A5 : Personeel voorzien - GOSVBP01
Om de nodige ondersteuning en administratieve taken op zich te nemen wordt er vanaf 2014 voorzien in personeel. Er wordt voor
het eerst een ambtenaar voorzien die vanaf dan het Noord-Zuidbeleid mee kan uittekenen en uitvoeren en dat voor minstens 2/5
VTE.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.139,29
1.578,66
-27.560,63

Investeringen
Financiering

Actie: AC000233: A6 : Een programmatie van activiteiten rond Noord-Zuidproblematiek
voorzien binnen het bestaande ...
A6 : Een programmatie van activiteiten rond Noord-Zuidproblematiek voorzien binnen het bestaande vrijetijdsaanbod over de
verschillende diensten heen - GOSVBP01 - LCBVBP02
Binnen het vrijetijdsaanbod van de gemeente organiseren we activiteiten rond de Noord-Zuidproblematiek en bewustmaking.
Deze worden op zich georganiseerd of worden gekoppeld aan bestaande activiteiten of dienstverlening zoals speelpleinwerking,
kinderopvang, jaarmarkt, bibliotheek,... In Vorselaar is er sinds 6 jaar een jaarthema waar een groot deel van het aanbod in kadert.
Bij de keuze van deze jaarthema's werd vanaf 2013 steeds rekening gehouden met mogelijke afstemming op het mondiale
vrijetijdsaanbod. Deze thema's zijn in chronologische volgorde: 'vriendschap', 'contrasten', 'cijfers en letters', 'sprookjes', 'geuren
en kleuren' en 'vroeger, nu en later'. Deze jaarthema's bieden zeer veel mogelijkheden om mee aan de slag te gaan. De
speelpleinwerking en kinderopvang zullen vanaf 2014 jaarlijks een week activiteiten organiseren waarbij het jaarthema en de
Noord-Zuidproblematiek gekoppeld worden. Deze week zal bestaan uit spelletjes die in een mondiaal kleedje gestoken worden.
De bibliotheek zal hetzelfde doen met zijn aanbod en in een periode rond een internationaal evenement boeken binnen het
thema in de kijker zetten. De budgetten zijn voorzien onder SD3/BD2/AP3/A3 voor acties kinderopvang, SD2/BD2/AP1/A7 voor
acties bib, SD2/BD5/AP1/A4 voor acties speelpleinwerking,...
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000234: A7 : Stimuleren van programmatie binnen het particulier vrijetijdsaanbod,
organisatie van project...
A7 : Stimuleren van programmatie binnen het particulier vrijetijdsaanbod, organisatie van projecten en initiatieven en mondiale
vorming - GOSVBP01
Verenigingen en particulieren worden gestimuleerd om activiteiten rond de Noord-Zuidproblematiek en bewustmaking te
organiseren. Zij krijgen hiervoor ondersteuning op verschillende vlakken. Het bestaande externe aanbod waar deze doelgroep
acties kan rond opzetten wordt actief bekend gemaakt via verschillende gemeentelijke kanalen. Er worden ook buiten de
Vorselaarse grenzen heel wat zinvolle initiatieven genomen, acties uitgevoerd of projecten opgezet. Vorselaar wil zijn inwoners
stimuleren hierin hun steentje bij te dragen en mits motivering en voorstelling van het initiatief en een positieve beoordeling kan
er financiële ondersteuning gegeven worden. Zo willen we studenten, werknemers,... aanzetten om deel te nemen aan projecten
of om zelf initiatief te nemen om iets op te zetten in hun school, op hun werk,... Het omgekeerde geldt ook. Inwoners die zich
engageren voor een groot overkoepelend project en daar in de gemeente acties rond willen doen worden ook financieel, logistiek
en inhoudelijk ondersteund. Via een subsidiereglement wordt vastgelegd welke financiële ondersteuning verenigingen,
particulieren en projecten kunnen genieten. Hiervoor wordt vanaf 2014 een budget voorzien.Mondiale vorming wordt
aangemoedigd en gestimuleerd. Dit zowel voor vrijwilligers, professionelen en leerkrachten. Het aanbod aan mondiale vorming
wordt bekend gemaakt bij de inwoners en het middenveld. De helft van de kost voor deze vorming kan terugbetaald worden aan
de persoon of vereniging die ze volgde. De budgetten hiervoor zijn voorzien onder A4.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000235: A8 : We organiseren jaarlijks een Wereldfeest voor de hele bevolking GOSVBP01Een Wereldfeest is...
A8 : We organiseren jaarlijks een Wereldfeest voor de hele bevolking - GOSVBP01
Een Wereldfeest is de ideale activiteit om mensen uit de gemeente te informeren en sensibiliseren over de NoordZuidproblematiek. Dit wordt gekoppeld aan het scholenproject en georganiseerd met andere actoren om zo een feest op
gemeentelijk niveau te organiseren. Het wereldfeest zal bestaan uit een uitgebreid en divers aanbod aan activiteiten, informatie,
praktijkervaringen,... en zal ook steeds kaderen in het bestaande jaarthema. Zo wordt er gezorgd voor jaarlijkse afwisseling en
raken de mensen er minder snel op uitgekeken. Het wereldfeest is in tegenstelling tot het scholenproject toegankelijk voor alle
inwoners van Vorselaar en daarbuiten en door het traject dat afgelegd werd in de scholen spreken we een zeer grote doelgroep
aan.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000236: A9 : Bestaande banden met partneroverheden worden verder uitgewerkt GOSVBP01Vorselaar heeft een...
A9 : Bestaande banden met partneroverheden worden verder uitgewerkt - GOSVBP01
Vorselaar heeft een lange traditie van inwoners die deelnemen aan projecten en zelfs langere tijd blijven plakken in het zuiden.
Hierin liggen kansen om linken te leggen met partneroverheden. Momenteel zijn er contacten tussen inwoners, organisaties en
overheden maar dit willen we uitbouwen tot banden met de gemeente. We bekijken dit als een traject op lange termijn waarbij
beide lokale besturen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Concreet gaat het over het stadje Alausi in de
provincie Chimborazo van Ecuador waar enkele inwoners lange tijd gewoond hebben. Het betreft een verzameling van rurale
gemeentes en Indiaanse gemeenschappen in de bergen er rond. Ook in Peru liggen kansen omwille van de bestaande banden met
de gouverneur van het departement Puno. We bekijken in beide gevallen of een band voor beide partners haalbaar en wenselijk
is.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000051: AP3 : Hulp aan het buitenland 0160
AP3 : Streven naar een integraal duurzaam beleid met een evenwicht tussen economie, ecologie en sociale
rechtvaardigheidVorselaar wil tegemoet komen aan de noden van de huidige generaties zonder die van de toekomstige op het
spel te zetten. Zoveel mogelijk welvaart en welzijn is belangrijk maar zo dat onze kinderen, kleinkinderen en verdere generaties
daarvan zullen kunnen genieten. Hiermee wordt rekening gehouden in het hele beleid.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Inhoudstabel: SD40: SD4 : Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
SD4 : Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.044.274,61
51.760,04
-5.992.514,57

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

463.304,17
8.660,00
-454.644,17

Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000014: BD1 : Transparante doorstroming van het beleid en een
efficiënte, klantvriendelijke dienstverlening
BD1 : We willen gaan voor een transparante doorstroming van het beleid en een efficiënte, klantvriendelijke
dienstverlening(Hoofdstuk algemeen bestuur)De gemeente Vorselaar wil een prima dienstverlening organiseren, zowel voor de
eigen politieke organen (gemeente en OCMW) als voor de burgers. Klantgerichte dienstverlening en het verbeteren daarvan wordt
een permanent aandachtspunt in de interne werk- en overlegvergaderingen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.568.822,03
12.481,64
-2.556.340,39

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000052: AP1 : Algemeen bestuur
AP1 : Aandacht voor inspraak en participatieHet bestuur kan niet alleen een beleid opstellen en uitvoeren. Hiervoor moet het
samen met zijn werknemers en inwoners aan de slag. Zij kunnen immers andere ideeën opperen die het leven in onze gemeente
kunnen vereenvoudigen, aangenamer kunnen maken,... Het bestuur wil samen met de burgers aan de slag gaan via adviesraden,
maar ook via digitale en schriftelijke communicatiekanalen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000053: AP2 : Politieke organen - 0100
AP2 : Een constructieve samenwerking met alle politieke spelers en een open beleid naar raadsleden en burgers - 0100
Vorselaar is een gemeente waarin nooit erg agressieve politiek of tegenstellingen hebben gespeeld. Iedereen zet zich vanuit zijn
rol in voor het wel en wee van onze gemeente. Het is dan ook een vaste overtuiging om met de verschillende politieke spelers
(meerderheid en oppositie van zowel gemeente als OCMW) goed samen te werken. Dat gebeurt door het agenderen van items
zonder dat het formeel dossiers zijn die via de raad moeten passeren of door het vroegtijdig debatteren over onderwerpen zonder
dat er meteen een ontwerp van beslissing voorligt. Ook een vlotte doorstroming van de informatie behoort daartoe.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.568.213,74
12.481,64
-2.555.732,10

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Actie: AC000243: A1 : Een participatieve aanpak van het beleidsplan 2014-2019In
voorbereiding van dit beleidsplan ...
A1 : Een participatieve aanpak van het beleidsplan 2014-2019
In voorbereiding van dit beleidsplan werd door het bestuur veel aandacht besteed aan het inwinnen van adviezen en betrekken
van allerlei partners. Samen met de administratie werd een heel traject uitgetekend waarbij alle diensten en medewerkers werden
betrokken, een uitgebreide omgevingsanalyse werd opgemaakt, een rondetafel met alle adviesraden werd georganiseerd, een
toelichting binnen elke adviesraad individueel en voorafgaand aan de stemming ook een toelichting en nadien een open debat
werd georganiseerd binnen de gemeente- en OCMW-raad.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000244: A2 : Een transparante communicatie naar de raadsledenIn uitvoering van
nieuwe wetgeving dienen ge...
A2 : Een transparante communicatie naar de raadsleden
In uitvoering van nieuwe wetgeving dienen gemeente en OCMW over een transparant systeem te beschikken dat alle mogelijke
beleidsdocumenten toegankelijk maakt voor raadsleden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000245: A3 : Personele en werkingsmiddelenDe budgetten voor ondersteuning van de
politici (weddes, zitpen...
A3 : Personele en werkingsmiddelen
De budgetten voor ondersteuning van de politici (weddes, zitpenningen, abonnementen,..) zijn begrepen in deze actie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.568.213,74
12.481,64
-2.555.732,10

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000054: AP4 : Meer bestuurskracht en een betere dienstverlening
AP4 : Meer bestuurskracht en een betere dienstverlening De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar
werken reeds jaar en dag samen in diverse samenwerkingsverbanden. Om de bestuurskracht in de toekomst te verhogen en de
regio beter te wapenen voor de toekomst willen de 5 gemeenten, naar analogie met de politiezone, een gemeentenzone
“Neteland” vormen. Op deze manier verhogen we de bestuurskracht van de regio, maar zodoende ook van elke individuele
gemeenten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

608,29
0,00
-608,29

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Actie: AC000252: A1 : Intergemeentelijke samenwerking 'Neteland'De gemeenten
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, O...
A1 : Intergemeentelijke samenwerking 'Neteland'
De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar werken reeds jaar en dag samen in diverse
samenwerkingsverbanden. Om de bestuurskracht in de toekomst te verhogen en de regio beter te wapenen voor de toekomst
willen de 5 gemeenten, naar analogie met de politiezone, een gemeentenzone “Neteland” vormen. Op deze manier verhogen we
de bestuurskracht van de regio, maar zodoende ook van elke individuele gemeenten. Aan de basis ligt het aanvoelen dat enkele
bestaande samenwerkingsverbanden soms te grillig (wisselende samenstelling door gemeenten die in- en uitstappen) of te
grootschalig (logge structuur, te weinig voeling met enkele deelnemende gemeenten) zijn, in combinatie met de noden aan meer
efficiëntie en bestuurskracht op diverse vlakken. Binnen gemeentenzone “Neteland” zijn de gemeenten prioritaire partners van
mekaar en nemen ze beslissingen inzake samenwerking samen, op een collegiale manier. Dat gebeurt in een vaste regio waarin
“samen uit en samen thuis” geldt. Dat wil niet zeggen dat er daarbuiten niet kan worden samengewerkt. Soms moet dat zelfs (bv.
materies waarin grotere opschaling noodzakelijk is, bv. IOK). Het is een samenwerking die niet enkel informeel, of naar aanleiding
van een subsidie, wordt gestart maar veel verder gaat dan dat. Ze kan desgevallend ook ingrijpen op de organisatie. Het is geen
samenwerking die meteen geld oplevert maar wel de bestuurskracht fundamenteel versterkt.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

608,29
0,00
-608,29

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000015: BD2 : Een goed georganiseerde en goed werkende organisatie
met aandacht voor personeelsbeleid
BD2 : We willen een goed georganiseerde en goed werkende organisatie zijn met veel aandacht voor personeelsbeleid en
personeelswelzijn(Hoofdstuk algemene diensten)Niet de politici maar de medewerkers van gemeente en OCMW zorgen er
dagdagelijks voor dat de NV Vorselaar draait en dat de dienstverlening wordt gewaarborgd. Een goed overzicht en een passende
sturing (personeelsbeheer) alsook het creëren van een meer beleidsmatige visie op personeel in de toekomst en het welzijn van
die medewerkers zijn van belang om te komen tot een vlot draaiende organisatie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

177.553,94
188,57
-177.365,37

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000055: AP1 : Personeelsdienst en vorming 0112
AP1 : We investeren in het uitwerken van een gemeenschappelijk en doorzichtig personeelsbeleid als basis voor een goed
draaiende organisatie van gemeente en OCMW - 0112
Vorselaar heeft een goed werkende personeelsdienst. Het beheren en administratief opvolgen lukt aardig maar gemeente en
OCMW hebben de komende tijd nood aan meer personeelsbeleid. De uitdagingen zijn immers niet gering: heel wat
pensioneringen, noden voor kennisbeheer, enzovoort.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

150.052,98
188,57
-149.864,41

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000253: A1 : Organiseren voor een goede back-up voor een aantal éénmansdienstenIn
een kleine gemeente met...
A1 : Organiseren voor een goede back-up voor een aantal éénmansdiensten
In een kleine gemeente met beperkte personele middelen kan intergemeentelijke samenwerking een oplossing bieden om de
dienstverlening, bijvoorbeeld inzake vreemdelingenzaken en ICT, te garanderen. Er worden ook bijkomende initiatieven genomen
om aan kennisbeheer te werken binnen de organisatie. Zeker met de nakende pensioengolf waarbij een aantal ervaren
medewerkers de organisatie zullen verlaten, is dat meer dan noodzakelijk. Ook het tijdig vervangen van toekomstige
pensioneringen en het eventueel koppelen van bevoegdheden in toekomstige aanwervingen (bv. GIS en ICT) moeten worden
overwogen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000254: A2 : Een visie ontwikkelen om, in het kader van de financiële draagkracht, de
stijgende personeel...
A2 : Een visie ontwikkelen om, in het kader van de financiële draagkracht, de stijgende personeels- en pensioenkosten onder
controle te houden met behoud van een kwaliteitsvolle dienstverlening
We willen meer doen met minder personeel door een grotere flexibele inzet van de medewerker en een efficiëntere werking en
samenwerking met andere gemeenten. We maken maximaal gebruik van personeelssubsidies en andere mogelijkheden (bv.
stages). Ook de inzet van sociale tewerkstelling kan een belangrijke bijdrage leveren. We willen de bestaande openingsuren van de
diensten alsook de noodzakelijke personeelsinzet en de overuren grondig herbekijken en bijsturen waar nodig. Ook de
zomerregeling voor de openingsuren kan herbekeken worden, waardoor de inzet van jobstudenten geminimaliseerd zou kunnen
worden. Voor de hoge werkdruk die dikwijls rechtstreeks voortvloeit vanuit projectmatige werking, zal gestreefd worden naar een
maximale samenwerking met diverse scholen, om zo via stages en eindwerkprojecten een win-win verhaal tussen
gemeente/OCMW en school na te streven.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000255: A3 : Het blijvend updaten van de rechtspositieregeling en het
arbeidsreglementGemeente en OCMW we...
A3 : Het blijvend updaten van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglementGemeente en OCMW werken samen aan één
werkbare rechtspositieregeling en arbeidsreglement, van toepassing op de medewerkers van beide organisaties.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000256: A4 : Een gemeenschappelijk personeelsbeleidEen pragmatische visie
uitwerken en uitvoeren rond div...
A4 : Een gemeenschappelijk personeelsbeleid
Een pragmatische visie uitwerken en uitvoeren rond diverse items van personeelsbeleid, zoals ziekteverzuim, functioneren en
evalueren, vorming, aanwervingsbeleid op maat, pensioneringen, initiatieven ter bevordering van het personeelswelzijn, ¿Eén
gemeenschappelijke personeelsdienst voor beide organisatie zal bijdragen tot een uniform personeelsbeleid. We worden hiervoor
bijgestaan door de weddecentrale van Schaubroeck.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

150.052,98
188,57
-149.864,41

Investeringen
Financiering

Actie: AC000257: A5 : Uitbouw van een gemeenschappelijke basis om het personeelsbestand te
kunnen beheren We doen ...
A5 : Uitbouw van een gemeenschappelijke basis om het personeelsbestand te kunnen beheren We doen dit oa door het
optimaliseren van de geautomatiseerde personeelsregistratie (Captor) in combinatie met een eigen database.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000056: AP2 : Welzijn op het werk 0115
AP2 : We bieden een fijne en aangename plek om te werken met een hoge personeelstevredenheid en bijgevolg een goede
dienstverlening - 0115
Niet alleen het personeelsbeheer is van belang. Het personeel is ons grootste kapitaal binnen de NV Vorselaar. We koesteren en
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motiveren ons personeel zodat iedereen met volle goesting aan de slag gaat om een goede dienstverlening en hard werk te
verrichten voor de inwoners van onze gemeente. Personeelswelzijn krijgt de nodige aandacht, zowel intern binnen de
administratie als vanuit de politiek verantwoordelijken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.500,96
0,00
-27.500,96

Investeringen
Financiering

Actie: AC000258: A1 : Aandacht voor preventie en bescherming op het werkVia de
preventieadviseur worden en jaarlij...
A1 : Aandacht voor preventie en bescherming op het werk
Via de preventieadviseur worden en jaarlijks actieplannen PBW opgemaakt, uitgevoerd en opgevolgd. Aandacht wordt gegeven
aan opleidingen inzake ergonomie, fit op het werk, ed. meer.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten

9.221,18
0,00

Saldo

-9.221,18

Investeringen
Financiering

Actie: AC000259: A2 : Initiatieven ter bevordering van het welzijn op het werk - GOSVBP01De
gemeente en het OCMW n...
A2 : Initiatieven ter bevordering van het welzijn op het werk - GOSVBP01
De gemeente en het OCMW nemen initiatieven om ervoor te zorgen dat de medewerkers het fijn vinden om samen te werken
voor die NV Vorselaar. Er wordt getracht om hierin erg vraaggericht te werken en af en toe wat acties en initiatieven te
vernieuwen. In het verleden was er al een personeelsreis, een lentereceptie, een sportactiviteit, fruit op het werk, ...Ook acties
rond ontwikkelingssamenwerking worden gestimuleerd onder het personeel.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

18.279,78
0,00
-18.279,78

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000057: AP3 : Organisatiebeheersing 0114
AP3 : Door intensiever te gaan werken aan organisatiebeheersing gaan we gemeente en OCMW als organisatie beter gaan
beheren en er de juiste sturing aan geven - 0114
Zowel de gemeente als het OCMW is het laatste decennium enorm geëvolueerd: niet alleen qua taken en bevoegdheden maar
ook inzake personeel. Een groter wordende organisatie heeft ook behoefte aan meer aandacht voor kwaliteit, processen en
organisatiebeheersing. Het OCMW experimenteerde daar al mee. Ook binnen gemeente kunnen nieuwe acties worden voorzien.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Beleidsdoelstelling: BD000016: BD3 : Maximale afstemming en optimalisatie van de
ondersteunende diensten
BD3 : Een maximale afstemming en optimalisatie van de diensten die ondersteunend werken voor gemeente en OCMW
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.413.128,20
39.089,83
-2.374.038,37

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

463.304,17
8.660,00
-454.644,17

Financiering

Actieplan: AP000058: AP1 : Secretariaat 0110 - Fiscale en financiële diensten 0111 - Archief
0113
AP1 : Het secretariaat en financiële dienst verder uitbouwen tot een ondersteunende dienst voor zowel burgers als politieke
spelers en medewerkers van de beide organisaties - 0110 - 0111 - 0113
Het secretariaat en de financiële dienst zijn de meest klassieke en oudste diensten in een gemeentehuis. Ze zijn echter onmisbaar
en een wezenlijke schakel in de dagdagelijkse werking en dienstverlening. Er wordt de nodige aandacht geschonken aan de
werking en aansturing van deze diensten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

711.756,87
4.838,41
-706.918,46

Investeringen
Financiering

Actie: AC000263: A1 : Behouden van flexibele samenwerking tussen gemeente en OCMWOp
vlak van telefonisch onthaal e...
A1 : Behouden van flexibele samenwerking tussen gemeente en OCMW
Op vlak van telefonisch onthaal en ondersteuning van diensten en politieke partijen behouden we onze huidige flexibele werking.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000264: A2 : Een toekomstvisie voor het archiefHet secretariaat neemt ook het
voortouw in het beheer van ...
A2 : Een toekomstvisie voor het archief
Het secretariaat neemt ook het voortouw in het beheer van het archief. Er dreigt een tekort aan plaats om het slapend archief
voor gemeente en OCMW op te bergen. We moeten de invoering van nieuwe technieken overwegen (bv. digitaal archief) en
tegelijk oplossingen vinden voor het huidige archief.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000265: A3 : Organiseren van de verkiezingen in 2014 en 2018De gemeente staat in
voor de organisatie van ...
A3 : Organiseren van de verkiezingen in 2014 en 2018
De gemeente staat in voor de organisatie van de verkiezingen. Zonder onverwachte politieke situaties worden in het voorjaar van
2014 (Vlaams/federaal/Europa) en het najaar van 2018 (gemeenteraad) verkiezingen georganiseerd. Vanuit de dienst secretariaat
en burgerzaken wordt een prima organisatie van deze verkiezingen gewaarborgd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Actie: AC000266: A4 : Maximale automatisering van de verwerking van de gegevens binnen de
financiële dienstBij het...
A4 : Maximale automatisering van de verwerking van de gegevens binnen de financiële dienst
Bij het aanbieden van nieuwe dienstverlening waaraan facturatie is verbonden dient de betrokken dienst over de noodzakelijke
software te beschikken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000267: A5 : Personele en werkingsmiddelenHet secretariaat en de financiële dienst
zijn onmisbaar in een ...
A5 : Personele en werkingsmiddelen
Het secretariaat en de financiële dienst zijn onmisbaar in een gemeentelijke werking, voor een goede werking van deze diensten
worden zowel personele als werkingsmiddelen voorzien.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

711.756,87
4.838,41
-706.918,46

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000059: AP2 : Overige algemene diensten (deel communicatie) 0119
AP2 : Gemeente en OCMW bouwen een communicatiebeleid uit - 0119Vorselaar heeft de voorbije jaren heel fel ingezet op het
communicatiebeleid: zowel naar frequentie als naar mediamix toe. De hoge snelheid, het ritme en de mix van instrumenten
moeten een troef blijven. Nieuwe trends (digitalisering, sociale media) moeten we stipt opvolgen en mee verwerken in een echt
communicatie'beleid'.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.225,60
1.636,56
-12.589,04

Investeringen
Financiering

Actie: AC000268: A1 : Externe communicatie: actieve en passieve openbaarheid van bestuur via
een aantrekkelijke en...
A1 : Externe communicatie: actieve en passieve openbaarheid van bestuur via een aantrekkelijke en doordachte mediamix
Binnen het communicatiebeleid voorzien we ruimte voor actieve en passieve openbaarheid van bestuur via een aantrekkelijke en
doordachte mediamix (Info Vorselaar, lichtkrant, website, sociale media, diverse drukwerken, infoborden in het straatbeeld ¿). De
inwoners hebben recht op juiste, heldere en tijdige informatie over de gemeentelijke werking en diensten. De traditionele
papieren media zullen niet vervangen worden, omdat ze voornamelijk voor senioren van essentieel belang zijn. Ze dienen wel
blijvend geëvalueerd te worden. We dienen dus te kijken wat er beter kan of eventueel nog toegevoegd kan worden (bijvoorbeeld
woordzoekers omtrent Vorselaar of huwelijken, geboortes, overlijdens). Bij het informeren van en communiceren naar interne en
externe doelgroepen willen we bij het personeel (van alle diensten) nog meer de nadruk leggen op professionele en kwalitatieve
communicatie.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

7.302,01
0,00
-7.302,01

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000269: A2 : Verdere implementatie huisstijl We hechten belang aan een eenvormige,
positieve en groene ui...
A2 : Verdere implementatie huisstijl We hechten belang aan een eenvormige, positieve en groene uitstraling voor Vorselaar.
We denken hierbij aan belettering van wagens, relatiegeschenken en diversen in huisstijl, bevlagging,...
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.923,59
1.636,56
-5.287,03

Investeringen
Financiering

Actie: AC000270: A3 : Sociale media en websiteZowel voor gemeente als voor OCMW moet de
nodige aandacht geschonken...
A3 : Sociale media en website
Zowel voor gemeente als voor OCMW moet de nodige aandacht geschonken worden aan moderne communicatiemiddelen en mogelijkheden (sociale media) voor de ganse organisaties in het algemeen en specifieke diensten in het bijzonder. Er moet grondig
worden nagedacht hoe sociale media, zoals Facebook en Twitter, kunnen ingezet worden om de gemeentelijke communicatie nog
te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als aanvulling op onze veertiendaagse nieuwsbrief, waarbij dan regelmatiger
nieuwtjes verschijnen. Hiermee spelen we dan ook meteen in op de vraag naar snelle informatie en communicatie over actuele
gebeurtenissen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000060: AP3 : Overige algemene diensten (deel ICT) 0119
AP3 : Op vlak van ICT dienen we een visie op te stellen om de snelle ontwikkelende technologie korter op te volgen waardoor de
werking van gemeente en OCMW geoptimaliseerd kan worden - 0119
Digitalisering en informatisering is al geen trend meer maar wel de standaard. Vorselaar probeert op een verstandige manier de
nieuwe instrumenten in te zetten in de dienstverlening en de werking, zowel front- als back-office.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

128.542,05
0,00
-128.542,05

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

48.412,08
0,00
-48.412,08

Financiering
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Actie: AC000271: A1 : Voorzien in voldoende middelen om de bestaande ICT infrastructuur te
onderhouden en te updat...
A1 : Voorzien in voldoende middelen om de bestaande ICT infrastructuur te onderhouden en te updaten
Voldoende middelen betekent zowel voldoende financiële als personele middelen als kennis inzake ICT. We moeten ons hier
bewust focussen op gerichte aankopen rekening houdend met de juiste behoeften van de diensten. Het OCMW, in een latere fase
eveneens de gemeente, dient blijvend aan de strenge veiligheidsnormen van KSZ te voldoen. Een vernieuwing van de server en
het verzorgen van de redundantie is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

128.542,05
0,00
-128.542,05

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

48.412,08
0,00
-48.412,08

Financiering

Actie: AC000272: A2 : Aankopen en implementeren van de noodzakelijke softwaresystemen,
nodig om de dienstverlening...
A2 : Aankopen en implementeren van de noodzakelijke softwaresystemen, nodig om de dienstverlening op de diverse diensten te
optimaliseren
Zo is er nood aan een geïntegreerd softwaresysteem om diensten zoals kinderopvang, sport, jeugd, evenementen e.a. efficiënter
op te volgen en te factureren. Op de sociale dienst wordt het software pakket Neptunus duidelijk onderbenut.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000273: A3 : GIS optimaal integreren en benutten in de dagdagelijkse
werkingVorselaar investeerde al in e...
A3 : GIS optimaal integreren en benutten in de dagdagelijkse werking
Vorselaar investeerde al in een eigen geografisch informatiesysteem (GIS). Dat werkt ondertussen goed en de voorbije tijd werd
hard gewerkt om allerlei data in te voeren, vooral ruimtelijke info maar ook andere diensten kunnen allerlei data geografisch gaan
refereren. In de toekomst willen we GIS nog organisatiebreder maken en in de dienstverlening nog meer gaan betrekken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000061: AP4 : Overige algemene diensten (deel aankoopdienst) 0119
AP4 : Meer efficiënt aankoopbeleid en meer technische samenwerking tussen naburige gemeenten - 0119
Aankopen gebeurden vroeger vaak decentraal in de organisatie. Door een centrale aankoopdienst en een centraal stockbeheer
wordt nu al efficiënter aangekocht. In de toekomst worden meer samenaankopen gepland in samenwerking met naburige
gemeenten. Ook meer technische samenwerking staat op het programma.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000062: AP5 : Overige algemene diensten (deel gemeentehuis) 0119
AP5 : Het ontwikkelen en behouden van een gemeentehuis dat garant staat voor een goed werkende en toegankelijke organisatie
- 0119
Het gemeentehuis is het kloppend hart van de gemeente. Het moet een sociaal huis zijn waarin zowel gemeente- als OCMWklanten/cliënten zich thuis kunnen voelen en terecht kunnen tijdens ruime openingsuren. Toegankelijkheid van zo'n publieke
gebouwen is van belang. In het verlengde willen we meteen voor het ganse patrimonium een integraal gebouwenbeheer
opstarten. Dat is een enorme tijdsinvestering maar is wel een stevige basis voor een doordacht en professioneel
gebouwenbeheer- en beleid in de toekomst.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

81,43
0,00
-81,43

Investeringen
Financiering

Actie: AC000276: A1 : Noodzakelijke aanpassingen in functie van toegankelijkheid en privacy
doorvoerenDe toegankel...
A1 : Noodzakelijke aanpassingen in functie van toegankelijkheid en privacy doorvoerenDe toegankelijkheid van het gemeentehuis
laat te wensen over (hellend vlak en inkomdeur).
De personeelsparking is toe aan vergroting. Binnen het gemeentehuis stelt zich op de sociale dienst het probleem van backoffice /
privacy van dossiers en de hoorbaarheid en zichtbaarheid van de spreekruimten. De fysieke afstand tussen secretaris en sociale
dienst wordt als niet positief ervaren door de maatschappelijk werkers. Bij aanpassingen / renovaties van gebouwen dient
rekening gehouden te worden met de nodige bergruimte voor de poetsdienst.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000277: A2 : We maken werk van een integraal gebouwenbeheerDoor het opstellen
van een databank van onze ...
A2 : We maken werk van een integraal gebouwenbeheer
Door het opstellen van een databank van onze gebouwen kunnen we het beheer van deze gebouwen beter onder controle
houden met o.a. het sleutelbeheer en een gebouwenoverleg.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

81,43
0,00
-81,43

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000063: AP6 : Overige algemene diensten (deel technische en groendienst) 0119
AP6 : De technische en groendienst worden hervormd met het oog op een efficiënte personeelsinzet - 0119
Omwille van financiële (en efficiëntie-) redenen en omwille van de aanwezige expertise in de technische buitendienst wordt in
Vorselaar heel vaak een beroep gedaan op de eigen technische dienst. Heel wat projecten die op andere plaatsen zouden worden
uitbesteed, gebeuren hier in eigen beheer. Dat siert de ploeg maar legt ook een werkdruk op. We voorzien in een goed
uitgebouwde buitendienst die de meeste uitdagingen aankan. De werking van de technische dienst wordt op een aantal punten
hervormd. Meer polyvalentie, flexibiliteit (groendienst en technische dienst die voor mekaar inspringen) en nieuw magazijn- en
materialenbeheer moeten bijdragen tot een meer efficiënte werking.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000064: AP7 : Overige algemene diensten (deel werkhal) 0119
AP7 : Optimaliseren van de infrastructuur aan de gemeentelijke werkhal met het oog op een betere werking van de buitendienst 0119
De gemeentelijke werkhal is gelegen op het kruispunt van de Molenbaan en weg naar de Veertien Kapellekens. Aan de site is de
laatste 10 jaar weinig of niets veranderd. Ondertussen zijn er wel dringende ingrepen noodzakelijk. Dat opent de deur naar het
herdenken van de inrichting. Het zou ook efficiënter zijn als in de toekomst meer op één plaats kan worden gecentraliseerd. Het
bestuur wil daar in deze legislatuur al belangrijke stappen zetten met het oog op de toekomst.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

39.001,00
0,00
-39.001,00

Financiering
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Actie: AC000281: A2 : Uitbreiden en herinrichten van de werkhalHet bestaande houten afdak
achter de booghal op de ...
A2 : Uitbreiden en herinrichten van de werkhal
Het bestaande houten afdak achter de booghal op de gemeentelijke werkplaats is bouwvallig. Er dreigt dan ook een plaatsgebrek.
Dat blijkt nu al regelmatig, bv. bij uit-huis-zettingen. Er is ook een zeer inefficiënte verwarming van enkele deelruimtes (bv.
schrijnwerkerij, verfspuiterij, combiné allemaal op verschillende plaatsen en op slechte manier verwarmd). Bedoeling is om te
komen tot een uitbreiding van de werkhal waar dan ook alle verwarmde ruimtes kunnen worden gecentraliseerd en efficiënter
kunnen worden verwarmd (lage en geïsoleerde ruimtes). Er zal ook aardgas worden aangelegd aan de gemeentelijke werkhal.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

39.001,00
0,00
-39.001,00

Financiering

Actieplan: AP000065: AP8 : Overige algemene diensten (algemeen) 0119
AP8 : Streven naar een optimale dienstverlening en een goede onderhouden infrastructuur voor de ondersteunende diensten 0119
Het goed onderhouden van onze gebouwen en andere werkingsmiddelen is van groot belang voor de goede werking en
dienstverlening die onze organisatie biedt, en zal dus voldoende aandacht blijven krijgen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.558.522,25
32.614,86
-1.525.907,39

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

375.891,09
8.660,00
-367.231,09

Financiering

Actie: AC000282: A1 : Personele en werkingsmiddelen - GOSVBP01We blijven onze gebouwen
waarin de ondersteunende di...
A1 : Personele en werkingsmiddelen - GOSVBP01
We blijven onze gebouwen waarin de ondersteunende diensten gevestigd zijn goed onderhouden, en voorzien in voldoende
werkingsmiddelen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.558.522,25
32.614,86
-1.525.907,39

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

375.891,09
8.660,00
-367.231,09

Financiering
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Beleidsdoelstelling: BD000017: BD4 : Een veilige gemeente met een vernieuwend
sensibiliserings- en consequent handhavingsbeleid
BD4 : Vorselaar wil een veilige gemeente zijn met een vernieuwend sensibiliserings- en consequent handhavingsbeleid(Hoofdstuk
veiligheidszorg)Elk beleid heeft een sluitstuk nodig. Indien sensibilisering en informatie niet werkt, is handhaving de figuurlijke stok
achter de deur. Op dat vlak probeert de gemeente ook erg consequent, duidelijk en rechtlijnig te zijn. Daarin wordt samengewerkt
met de klassieke veiligheidsdiensten (strafrechtelijke vervolging) maar de gemeente neemt ook zelf verantwoordelijkheid door
een eigen GAS-bevoegdheid (administratieve vervolging). Ook rampenplanning krijgt extra aandacht.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

884.770,44
0,00
-884.770,44

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000066: AP1 : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0480
AP1 : Een consequent handhavingsbeleid is het sluitstuk van een veiligheidsbeleid - 0480
Vele overlastfeiten en kleinere vergrijpen (bv. sluikstorten) werden vroeger niet strafrechtelijk vervolgd. De gemeente besliste
samen met de collega-besturen uit de politiezone Neteland om ook een administratieve vervolging/sancties mogelijk te maken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.882,71
0,00
-2.882,71

Investeringen
Financiering

Actie: AC000283: A1 : De gemeentelijke politiecodex wordt aangepast aan de gewijzigde
regelgeving en wordt correct...
A1 : De gemeentelijke politiecodex wordt aangepast aan de gewijzigde regelgeving en wordt correct toegepast
Ook Vorselaar zal overgaan tot het optimaliseren van het bestaande handhavingsbeleid inzake GAS-boetes. Er is ook
samenwerking met handhavingsactoren van andere gemeenten.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.882,71
0,00
-2.882,71

Investeringen
Financiering

Actie: AC000284: A2 : Een eigen GAS-ambtenaarOm sneller op de bal te kunnen spelen (bv. bij
sluikstorten) krijgt e...
A2 : Een eigen GAS-ambtenaar
Om sneller op de bal te kunnen spelen (bv. bij sluikstorten) krijgt een gemeentelijke ambtenaar de nodige bevoegdheid om zelf
ook GAS-boetes uit te schrijven. In dat kader wordt een opleiding gevolgd, volgt er een beëdiging en is ook permanente vorming
en ervaringsuitwisseling belangrijk. De GAS-verantwoordelijke uit de regio (Geel) stuurt deze ambtenaren mee aan.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000067: AP2 : Politiediensten 0400
AP2 : Optimaliseren van de werking van politiezone en wijkpolitie - 0400
De meest natuurlijke partner inzake handhaving is de politie. Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar maken deel
uit van de Politiezone Neteland.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

650.824,02
0,00
-650.824,02

Investeringen
Financiering

Actie: AC000285: A1 : Een reorganisatie en optimalisatie van de werking van de politiezoneHet
begin van de legisla...
A1 : Een reorganisatie en optimalisatie van de werking van de politiezone
Het begin van de legislatuur, na ruim 10 jaar ééngemaakte politie, is een uitstekend moment om de werking van de politiezone
eens volledig tegen het licht te houden en bij te sturen waar nodig. Dat gaat gekoppeld met een besparingsoefening (om de
factuur voor de politiezorg betaalbaar te houden) en een nieuw zonaal veiligheidsplan (i.s.m. Procureur des Konings en het parket
van Turnhout). Het optimaliseren en reorganiseren van de politiediensten zijn daarvan een gevolg.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

650.824,02
0,00
-650.824,02

Investeringen
Financiering

Actie: AC000286: A2 : Een proefproject voor de wijkpolitie van VorselaarBinnen de
reorganisatie van de politiezone...
A2 : Een proefproject voor de wijkpolitie van Vorselaar
Binnen de reorganisatie van de politiezone wordt ook een meer gemeenschapsgerichte rol voor de wijkpolitie weggelegd.
Vorselaar krijgt de gelegenheid om een proefproject uit te proberen waarbij de wijkpolitie in Vorselaar meer op straat kan werken
en de permanentie intussen deels op het gemeentehuis wordt waargenomen. Er wordt voorzien in een systeem van spreekuur,
doorverwijzing, het boeken van afspraken en bij dringende noodwendigheden kunnen de interventieploegen van de politiezone
en de wijkpolitie (GSM) worden opgevorderd.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: AP000068: AP3 : Brandweer 0410
AP3 : Opvolgen van een brandweerhervorming waardoor de snelst adequate hulpverlening ook voor Vorselaar gewaarborgd blijft 0410
In de lijn van de politiehervorming begin jaren 2000 staat nu ook een brandweerhervorming op stapel. Het is kwestie van deze
hervorming stipt op te volgen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

195.362,00
0,00
-195.362,00

Investeringen
Financiering
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Actie: AC000287: A1 : Een hervorming van de brandweer in een nieuwe
brandweerzoneVorselaar wordt ingedeeld in een ...
A1 : Een hervorming van de brandweer in een nieuwe brandweerzone
Vorselaar wordt ingedeeld in een zone Kempen waarvan het secretariaat is gehuisvest in het nieuwe veiligheidshuis van Geel. De
hervorming wordt stipt opgevolgd door de burgemeester: enerzijds om de brandweerzorg te blijven garanderen (Vorselaar is nu
een beschermde gemeente waarbij zowel brandweer Grobbendonk als Herentals branden komen bestrijden) en anderzijds om de
kostprijs onder controle te houden. Een toename van de kostprijs voor de gemeente is wellicht niet te vermijden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

195.362,00
0,00
-195.362,00

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000069: AP4 : Dierenbescherming 0470
AP4 : Een beleid voeren met oog voor dierenwelzijn - 0470
Dierenwelzijn was vroeger amper een item in een gemeentelijk beleid. Niettemin zijn er wel wat uitdagingen. Vooral het
zwerfkattenprobleem willen we het hoofd bieden. Een niet gering aantal inwoners hebben daar regelmatig last van. Kwestie van
het probleem niet te laten escaleren en een duidelijk plan van aanpak uit te werken.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.982,85
0,00
-4.982,85

Investeringen
Financiering

Actie: AC000288: A1 : Opmaak van een zwerfkattenplanEen zwerfkattenplan wordt uitgewerkt
in overleg met een vzw di...
A1 : Opmaak van een zwerfkattenplan
Een zwerfkattenplan wordt uitgewerkt in overleg met een vzw die zich daarmee bezig houdt in de regio (Lille), de dierenartsen en
betrokken overheden. Zowel sterilisatie als plaatsing van zwerfkatten komen aan bod.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.982,85
0,00
-4.982,85

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP000070: AP5 : Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0490
AP5 : Een Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) en een nieuwe samenwerking met veiligheidsdienst zorgt ervoor dat de
gemeente voorbereid is voor toekomstige noodsituaties - 0490
Rampenplanning is nog vrij nieuw in Vorselaar. Toch zijn er ook duidelijk specifieke risico's aanwezig in Vorselaar. Het bestuur wil
deze legislatuur een inhaalbeweging maken door een up-to-date ANIP en een oefenbeleid dat focust op de meest kwetsbare
plaatsen: onder meer de scholen, jeugdcentrum en kinderopvang.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

30.718,86
0,00
-30.718,86

Investeringen
Financiering

Actie: AC000289: A1 : Opmaak van een ANIP en organisatie van een veiligheidscel en een
oefenbeleidEr moet eerst pr...
A1 : Opmaak van een ANIP en organisatie van een veiligheidscel en een oefenbeleid
Er moet eerst prioritair een ANIP worden opgemaakt. Idealiter komt dat tot stand binnen een overlegorgaaan waarin de
verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn: de Vorselaarse veiligheidscel. Deze cel zal ook in de toekomst belangrijke
veiligheidsthema¿s en evenementen opvolgen. Vanuit de veiligheidscel zal ook een oefenbeleid opgezet worden. Daarbij wordt in
de eerste instantie aandacht geschonken aan de meest kwetsbare locaties en doelgroepen: serviceflats, kinderopvang,
jeugdcentrum en scholen.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: AC000290: A2 : Een nieuwe samenwerking met de veiligheidsdiensten Vorselaar werkt
op een prima manier samen...
A2 : Een nieuwe samenwerking met de veiligheidsdiensten Vorselaar werkt op een prima manier samen met diverse
veiligheidsdiensten.
Bij de veiligheidsdiensten staat heel wat vernieuwing op til. Vorselaar wil hierop inspelen door o.a. overleg in een veiligheidscel,
optimalisering van de politiezone Neteland, hervormen rol van de wijkpolitie, e.a.Ook andere samenwerkingen die bijdragen tot
veiligheid worden verdergezet, o.a. met IOK (speeltuigen) en met PWA (gemachtigde opzichters).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.301,04
0,00
-29.301,04

Investeringen
Financiering

Actie: AC000291: A3 : Processierupsen preventief behandelen Processierupsen vormen een
vervelend fenomeen. In func...
A3 : Processierupsen preventief behandelen
Processierupsen vormen een vervelend fenomeen. In functie van de veiligheid voor de schoolkinderen en van de werklast van de
groendienst zullen de 208 bomen die in het verleden al aangetast werden, preventief behandeld worden. Ook zal aandacht
besteed worden aan het informeren van burgers omtrent de voordelen en mogelijkheden van preventieve behandeling.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.417,82
0,00
-1.417,82

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000018: BD5 : Vorselaar wil voldoende aandacht schenken aan
internationale samenwerking
BD5 : Vorselaar wil voldoende aandacht schenken aan internationale samenwerkingVorselaar staat niet alleen op de wereld.
Meer nog: mondiaal bekeken is Vorselaar een gemeente van verwaarloosbare grootte. Vorselaar heeft zich in het verleden altijd
als een open en toegankelijke gemeente opengesteld. Internationale samenwerking heeft duidelijk een plaats in het beleid.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
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Inhoudstabel: SD50: SD5 : Algemene financiering
SD5 : Algemene financiering
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.243,62
7.703.161,57
7.675.917,95

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
36.290,27
36.290,27

Financiering

Beleidsdoelstelling: BD000019: BD1 : Vorselaar blijft een financieel gezonde gemeente
BD1 : Vorselaar blijft een financieel gezonde gemeenteHet bestuur wenst op een economische en doordachte wijze om te gaan
met het gemeentelijk budget. Het financieel beleid moet daarom gevoerd worden vanuit een langetermijnvisie, waarbij de
toekomstige generaties van de gemeente mee in gedachten gehouden worden.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.243,62
7.703.161,57
7.675.917,95

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
36.290,27
36.290,27

Financiering

Actieplan: AP000072: AP1 : Overdrachten 0010 - Fiscaliteit 0030 - Openbare schuld 0040 Patrimonium ZMD 0050 - 0090
AP1 : Vorselaar voert een zuinig en creatief financieel beleid - 0010 - 0030 - 0040 - 0050 - 0090
Belangrijk is rekening te houden dat enkele financiële meevallers uit het verleden niet verwacht hoeven te worden in deze nieuwe
legislatuur en dat zowel de financiële crisis (minder inkomsten personenbelasting bv.), besparingen bij andere overheden (minder
subsidies en dotaties vanuit bv. Vlaamse overheid) als stijgende kosten (bv. pensioenlasten) ertoe bijdragen dat zowat elke
Vlaamse gemeente momenteel voor heel zware financiële uitdagingen staat. Nu gemeente en OCMW ook met nieuwe
boekhoudregels werkt (BBC en autofinancieringsmarge/dubbel financieel evenwicht), is de opdracht gigantisch. Bijzondere tijden
zullen ook bijzondere inspanningen en maatregelen vergen. Besparingen en het verminderen van de investeringsmarge zullen
hand in hand moeten gaan.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.243,62
7.703.161,57
7.675.917,95

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
36.290,27
36.290,27

Financiering
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Actie: AC000293: A1 : Een stijging van het percentage van de aanvullende personenbelasting
evenals de opcentiemen ...
A1 : Een stijging van het percentage van de aanvullende personenbelasting evenals de opcentiemen op de onroerende voorheffing
worden vermeden
Om het gemeentebudget onder controle te houden wil het bestuur geen verhoging van de klassieke personen- en
grondbelastingen. Wel wil het bestuur:-proberen zoveel mogelijk aanspraak te maken op subsidies;-werken op een
kostenefficiëntere manier door de eigen diensten regelmatig te evalueren;-samenwerken waar mogelijk met andere gemeenten;kiezen om grote werken te plannen over meerdere jaren;-opteren voor duurzame materialen en een degelijke aanpak van
werken;-grondig reflecteren over mogelijke werken en de bijhorende kosten. Het bestuur maakte daartoe een 80-puntenbesparingsplan samen met de administratie. De belastings- en retributiereglementen worden ook opnieuw onderworpen aan een
kosten/batenanalyse en een evaluatie van hun effectiviteit. Een aantal prestaties zullen worden geïndexeerd. Daarin zat de
gemeente ook al jaren erg laag (cf. Belfiusstudie).
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
4.890.244,62
4.890.244,62

Investeringen
Financiering

Actie: AC000294: A2 : Financiële middelen zijn voorzien voor de algemene financiering,
werking en investeringen va...
A2 : Financiële middelen zijn voorzien voor de algemene financiering, werking en investeringen van het bestuur
Het bestuur creëert door een besparingsplan opnieuw marge om zowel in de exploitatie als voor noodzakelijke investeringen de
nodige financiële marge te creëren. Die investeringen worden gespreid en werden streng geselecteerd op basis van een
kosten/baten-analyse.
Van 01/01/2019 tot 31/12/2019
2019
Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

27.243,62
2.812.916,95
2.785.673,33

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0,00
36.290,27
36.290,27

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2019 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW Vorselaar (0207.215.160)

2019

