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2019
Kastoestand per 3L I Lzl 2Ol9

1.461.800

KI

2.463,74L

Openstaande schulden op KT

2.619.898

Gemeentelijke bijdrage 2019

2.297.424

Exploitatieuitgaven in het boekjaar

9.630.950

Exploitatieontvangsten in het boekjaar

10.258.999

Budgettair resultaat van het boekjaar

7L.2L5

Gecumuleerd budgettair resultaat

1.536.582

Autofi na ncieri ngsmarge

398.158

Openstaande vorderingen op

¿-

Investeringen in het boekjaar

485.934

Ðesinvesteringen in het boekjaar

121.339

Toegesta ne i nvesteri n gssu bsid ies i n het boekjaa r

Onhrangen investeringssubsidies in het boekjaar

37.652

Nieuw aangegane leningen
Veruroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per SLlL2lzOLg

8@

5.904.760

Openstaande schuld per inwoner

3L4t94

Periodieke aflossingen op leningen

229.89L

fntresten op leningen

236.319

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

238.414

ñ

De beleidsnota
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Doelstellingenrealisatie
Doelstetlingenrekening
Financiële toestand

DO E ISTE LLI N G E N REALISATI E 2OL9
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OCMW Londerzeel
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

t
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Algemeen directeur: Henk VERTONGHEN
Financieel directeur: Christel VAN HOEYMISSEN
Versiedatum I tS I 04 l2O2O

\
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Strategische doelstelling: Preventief en curatief welzijn en zorg
t

i

.

Prioritaire doelstelling:2014000001 : lntegratie lokale sociale dienstverlening
verzekeren door integratie van het beleid en d¡ensten van de gemeente en het OCMW

Acti e p I a n 20 7 400000

7

: I nte g roti e

on

de rste u n e n d e d i e n ste n

ln hun streven naar efficiëntie en effectiviteit kijken gemeente en OCMW alsmaar meer in elkaars
richting : het samen organiseren van dienstverlening biedt immers voordelen voor beide entiteiten.
Beide besturen samen dienen onder begeleiding van een externe deskundige een gemeenschappelijke

visie uit te werken, een visie die op zijn beurt vertaald wordt in concrete afspraken over de
operationele samenwerking in de vorm van een beheersovereenkomst. De samenwerking situeert
zich in eerste instantie op vlak van de ondersteunende diensten (diensten personeel, financiën, lCT,
logistiek, archief, communicatie, poetsdienst, aankoopdienst, ..). De kerntaken die deze
ondersteunende diensten uitvoeren zijn immers principieel niet specifiek gebonden aan de ene of het
andere bestuur. De samenwerking is geen doel op zich, maar speelt in op de toenemende
verwachtingen naar een meer moderne, professionele, díenstverlenende organisatie waar
klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit centraal staan.
Actieolan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan

Gekoppelde acties:

a

2014000001: Afbakenen juridisch kader + voorstudie

Jaarrekening

OCMW Londerzeel

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

p.1

2014000002: Opmaak visienota

Initieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) gekoppeld aan deze actie:

Meetwaarde

Meting op

Duiding bij de meting

De visienota is

20L4-12-3t

tot

stand gekomen via een stuurgroep,

diverse werkgroepen bestaande uit

betrokken
personeelsleden en interviews met politieke actoren. Alles

werd begeleid door een externe consultant. Er werden
geen uitgaven door het OCMW gedaan omdat de
Gerealiseerd

a

consultant in2Ot4 alle facturen voor hun prestaties naar de
gemeente heeft verstuurd. ln 2015 zal het OCMW hun
prestaties ten laste nemen.

2014000003: Bepalen opportuniteiten en obstakels, bepalen van niveau van samenwerking

OCMW Londerzeel

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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lndicator(en) eekoppeld aan deze actie
IIi,t,llii'.il;t'ilr,)iil((ìl')Ì,r'l,,t,tllk lÌ,)lil,.r-,)li,ínlu,t,,lrl,,r,irtll(,')irrr'l,i,ii

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20ts-72-3t

Voortgaande

ü
()

op de visienota werden in 2015

enkele

vergaderingen gewijd aan de integratie gemeente-OCMW.
Grootste struikelblok bl¡jkt tot op vandaag de huisvesting
van de geTntegreerde diensten te zijn. Er werden door de

I

stuurgroep diverse scenario's opgelijst met telkens voor-en

nadelen. Tevens werd een werkgroep opgericht met
personeelsleden die op basis van hun dagdagelijkse

ln voorbereiding

praktijk, advies mochten geven rond
huisvestingsvraagstuk. Er werd

stellingen

op basis van

het

enkele

nagedacht over
bepaalde
en er werd een matrix

dienstverleningsconcepten
huisvesting gemaakt.

Er is een ontwerp van beheersovereenkomst opgemaakt,
dan weliswaar nog dient voorgelegd aan de gemeente-en
OCMW-raad.
Bij sommige vergaderingen werd er beroep gedaan op de

externe consultant en deze kosten werden,

zoals

afgesproken met de gemeente in 20L4, in 2015 ten laste
van het OCMW genomen.
2016-L2-3L

o

t

De beheersovereenkomst in kader van integratie

gemeente-OCMW werd goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 23 juni 2016 en door de Raad

voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 juni 2016.

Gerealiseerd

tt

20L7-12-30

De beheersovereenkomst werd aangepast in de zittingen
van de gemeenteraad van 28 november 2Ot7 en de raad

voor maatschappelijk welzijn van 23 november 20L7.

Gerealiseerd

a

2014000004: lmplementatie studie

Jaarrekening

OCMW Londerzeel

Initieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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Prioritaire doelstelling:2014000002: Een menswaardig bestaan verzekeren door
integrale inzet op arbeid en activering, budgethulpverlening en armoedebestrijding
Prioiritaire doelstelling in ciifers:

ffi

lnitieelbudget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

8.793,02

5.213,99

LL88,74

6.500,00

9.100,00

7.200,oo

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ff)
Y

Actieplon 2074000002: Toeleiding van OCMW-cliënteel naar werk of naar een

arbeidstroject
Werk is een belangrijke schakel om mensen maatschappelijk te integreren. Specifieke instrumenten
zoals Activa, sine, Wep, art 60 S 7 (TWE) worden ingezet. Een sterk lokaal werkgelegenheidsbeleid

wordt neergezet via een netwerk en samenwerkingsovereenkomst met de partners van de lokale
werkwinkel en de sociale economie. De dienstverlening van VDAB en PWA wordt geïntegreerd in het
sociaal huis. Operationeel staat het maatwerk met de cliënten via arbeidstrajectbegeleiding centraal.
Hiertoe wordt geïnvesteerd in het welzijnsloketvan het OCMW (taakverdeling, competentieverhoging,

kennisverhoging). Een visie op activering wordt geformuleerd en geïmplementeerd. Het sociaal
activeringsbeleid doorbreekt het sociaal isolement via zinvolle activiteiten i.s.m. het vrijetijdsloket.

Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

lndicatoren sekoppeld aan dit actieplan:

OCMW Londerzeel
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Meting op

'7¡¡¡1¡1
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Meetwaarde

2014-ot-oL

4

20L4-t2-3t

6

Duiding bij de meting

het jaar 2014 waren er in totaal 6
tewerkstellingen artikel 60 5 Z actief. Vier
Gedurende

tewerkstellingen werden reeds voor 2014 opgestart.

2015-L2-3r

Gedurende

6

het jaar 2015 waren er in totaal

tewerkstellingen artikel 60
20L6-12-37

Gedurende

7

het jaar 2Ot6 waren er in totaal

tewerkstellingen artikel 60

20t7-72-3!

Gedurende

8

6

S 7 actief.

7

S 7 actief.

het jaar 2O!7 waren er

in totaal

8

tewerkstellingen artikel 60 5 7 actief.
2078-12-3L

6

20t9-L2-3t

7

het jaar 2OtB waren er in totaal
tewerkstellingen artikel 60 I 7 actief.
Gedurende het jaar 2O!9 waren er in totaal
Gedurende

tewerkstellingen artikel 60

Meting op
20L4-12-31

S

6

7

7 actief.

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2

ln 2014 werden twee nieuwe tewerkstellingen artikel 60
$ 7 gerealiseerd. Eén tewerkstelling binnen het sociaaleconomie-initiatief Kringloopwinkel Wrak en de andere
binnen onze eigen organisatie (administratief
centrum/woonzorgcentru m).

2015-12-3L

4

ln 2015 werden vier nieuwe tewerkstellingen artikel 60
7

S

gerealiseerd. Twee tewerkstellingen binnen het sociaal-

economie-initiatief Kringloopwinkel Ecoso (vroegere

Wrak) en de andere binnen het sociaal-economieinitiatief De Kringwinkel Opwijk (nieuwe partner).
20t6-L2-3t

2

ln 2016 werden twee nieuwe tewerkstellingen artikel 60
$ 7 gerealiseerd. Eén tewerkstelling binnen onze eigen

organisatie. Een andere binnen het sociaal-economieinitiatief DAV Grimbergen (nieuwe partner).
20L7-r2-3L

4

ln 20L7 werden vier nieuwe tewerkstellingen artikel 60

S

7 gerealiseerd.

20t8-L2-3t

L

ln 2018 werd één nieuwe tewerkstelling artikel 60 S 7
gerealiseerd.

2019-12-3L

5

ln 2019 werden vijf nieuwe tewerkstelling artikel 60 S 7
gerealiseerd.

OCMW Londerzeel
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Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-OL-OL

3

2014-t2-3L

3

tewerkstellingen eindigden in 20t4. De
tewerkstellingen eindigden zodra de personen

Drie

gerechtigd werden op een werkloosheidsuitkering. Eén
persoon vond ander werk, één persoon bleef definitief

werkonbekwaam (invaliditeitsuitkering) en een derde
persoon was werkzoekend en verhuisde enkele maanden

later buiten Londerzeel.

2015-I2-3L

Eén tewerkstelling eindigde in 2015. De tewerkstelling
eindigt zodra de persoon gerechtigd werd op een
werkloosheidsuítkering. Mevrouw is momenteel

L

werkzoekende.

20t6-L2-3r

Twee tewerkstellingen eindigden in 2016. De
tewerkstelling eindigt zodra de personen gerechtigd

2

werden op een voltijdse werkloosheidsuitkering.

2017-t2-3r

Twee tewerkstellingen eindigden in 2Ot7. De
tewerkstelling eindigt zodra de personen gerechtigd

2

werden op een voltijdse werkloosheidsuitkering.
20L8-L2-3L

Drie

tewerkstellingen eindigden in 2018. De
tewerkstelling eindigt zodra de personen gerechtigd

3

werden op een voltijdse werkloosheidsuitkering.

2019-12-3r

Drie tewerkstellingen eindigden succesvol in 2019.

3

ijrt,l.t,ìrli;l.iÌl,.,1]1.r,,tj't/1,lf,l.rl,i.li(.)i..rvrririrlr.r;t'ì

Meting op

ii-:,.:r,fri'¡..,

Meetwaarde

20L5-L2-3L

Duiding bij de meting
De

aiÊr

timing van deze actie werd gewijzigd naar juni 2016.

'

L!1,':.1

qgt'/

fHór
\xs.*7

2016-r2-3L

i,

Het Welzijnsloket heeft een contactpersoon bij Start
People te Londerzeel. Dit is tevens het eníge interimkantoor op het grondgebied van de gemeente

¿a('\

Londerzeel.

¿&;r

\#t
Çffi)
ln evolutie

OCMW Londerzeel
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20L7-L2-3t

Het Welzijnsloket heeft een contactpersoon bij het enige

op het

interimkantoor

grondgebied: Start People.

De focus zal de komende periode verschuiven naarvaste

bij de diverse dienstenchequegrondgebied.
bedrijven op het
Dit moet helpen cliënten
contactpersonen

Gerealiseerd

door te verwijzen, zowel vanuit het OCMW i.f.v. een
tewerkstelling, als vanuit de dienstencheque-bedrijven
i.f.v. ondersteuning van deze doelgroep bij problemen.

2018-12-31

Er is een vaste contactpersoon

bij Het Poetsbureau. Dit

helpt bij het doorverwijzen van cliënten, zowel vanuit het

OCMW

ifu een tewerkstelling, als vanuit het

dienstencheque-bedrijf

ifu

ondersteuníng

van

deze

doelgroep bij problemen.
Gerealiseerd

2079-72-3t

Er is een vaste

contactpersoon bij Het Poetsbureau. ln de

loop van 2019 werd er in samenwerking met het
Poetsbureau en VDAB een poetsopleiding georganiseerd

in de gebouwen van de (oude)OCMW-site. OCMWcliënten konden hieraan deelnemen. Deze cliënten
Gerealiseerd

kregen na afloop een vast contract bij het Poetsbureau.

lnmiddels is er ook een vaste contactpersoon bij het
dienstencheq uebedrijf Easy Life.

Gekoooe lde acties:

a

2014000005: Ontwikkelen vísie rond activering

Jaarrekening

lnitieelbudget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) gekoppeld aan deze actie:

Meting op
20t4-L2-37

Meetwaarde

Duiding bij de meting
ln oktober 2014 werd gestart met de opmaak van een

visienota'Activering'. Deze nota zal in

2OL5 gefi

na

I

iseerd

worden.

OCMW Londerzeel
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ln 2015 werd de visienota 'Activering' verder uitgewerkt
en gefinaliseerd. De nota werd besproken en goedgekeurd

2015-r2-3L

door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op
datum van 28 juli 2015. ln oktober 2015 werd hij
toegelicht aan de medewerkers van het Welz'tjnsloket en
ln uitwerking

sinds november 2015 wordt deze visie toegepast.

ln 2016 automatiseren we maximaal de processen die het
gevolg zijn van deze visie. Daarnaast wordt de focus gelegd

op het uitwerken van een visie rond tewerkstellingen in

statuut artikel 60.5 7, met het doel realisatie van
bijkomende tewerkstellingsplaatsen binnen sociale
economie en /of bij privé-werkgevers.
ln 2OI7 werd er contact opgenomen met het

2017-t2-31

Maatwerkbedrijf te Londerzeel om te bekijken of er een
samenwerking mogelijk is in het kader van artikel 60 5 7
(TWE). Dit wordt verder uitgewerkt in de loop van 2018.

Gerealiseerd

ln 20L7 werd er contact opgenomen met het

20t8-L2-3L

Maatwerkbedrijf te Londerzeel om te bekijken of er een
samenwerking mogelijk is in het kader van artikel 60 5 7
Dit werd verder uitgewerkt in 2018. De

Gerealiseerd

samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt en
ondertekend door beide partijen.
ln 2019 voerde de VDAB een aantal veranderingen door

20L9-t2-3t

op vlak van TWE. Via leerwerkgroepen werd de nodige

info doorgegeven. Deze info moet een plaats krijgen in de
visienota activering. Het doel is om in de loop van het
voorjaar 2020 deze veranderingen te implementeren in de
Gerealiseerd

a

visienota en te integreren in onze dagelijkse werking.

2014000006: Optimaliseren werking welzijnsloket i.f.v. toeleiding OCMW-cliënteel naar werk of naar
een arbeidstraject

Initieelbudget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) sekoppeld aan deze actie:

OCMW Londerzeel
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Meting op
2015-12-3L

Meetwaarde

ffi
ffi

Duiding bij de meting
Samen met de visie activering werden ook de

methodieken (vnl. activeringsladder) en werkdocumenten

ontwikkeld:
- Duidelijke profielbeschrijvingen per trap op de

Gerealiseerd

activeringsladder,
- Duidelijke acties en indicatoren per trap op de
activeringsladder,
- Specifieke GPMI's per trap op de activeringsladder,

- Diverse gestandaardiseerde documenten waaronder
sanctiebrieven, overzicht acties cliënt, etc.,
- Een gedigitalíseerde profielschets,

De komende maanden proberen we stelselmatig de

activeringsmogelijkheden per trap op de activeringsladder

uit te breiden. Soms kunnen we dit zelf, bv. uitwerking van
een vrijwilligersbeleid binnen onze gemeente of

uitbreiding van tewerkstellingsplaatsen binnen sociale
economie/privé-werkgevers; terwijl we voor a ndere
trappen eerder een sociale kaart dienen op te bouwen, bv.
verzamelen van de soorten tenders die via VDAB worden
aangeboden.

20L6-12-3L

ffi
ffi
Gerealiseerd

ln 2016 werden stelselmatig de activeringsmogelijkheden
per trap op de activeringsladder uitgebreid. Soms konden
we dit zell bv. uitbreiding van tewerkstellingsplaatsen
binnen sociale economie/privé-werkgevers; terwijl we
voor andere trappen eerder een sociale kaart dienen op te
bouwen, bv. verzamelen van de soorten tenders díe via
VDAB worden aangeboden.

ln het najaar van 20L6 werd een start gemaakt
betreffende wijzigingen binnen de wetgeving omtrent de
activeringsmogelijkheden van het OCMW. Enerzijds wordt
de 'gemeenschapsdienst' een verplicht te onderzoeken
gegeven. Anderzijds wordt de sociale tewerkstelling onder
de vorm van artikel 60 S 7 mee geTntegreerd binnen het

nieuw stelsel 'Tijdelijke werkervaring' (TWE) van de VDAB
en dit vanaf 1 januari 2Ot7. HeI doel is begin 2017 over
alle noodzakelijke info te beschikken om dit binnen onze
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visie activering op te nemen.

ln 2OI7 werd 'de gemeenschapsdienst' als vast punt

20L7-I2-3t

opgenomen in de GPMI's.
Vanaf L januari 2017 werd de sociale tewerkstelling onder
de vorm van artikel 60 5 7 geTntegreerd binnen het nieuwe
stelsel Tijdelijke werkervaring. Dit werd opgenomen in
Gerealiseerd

onze visie activering.
Op

l januari

2018 werd PWA omgezet naar Wijk-werken.

Het nieuwe 'Wijk-werken moet nog opgenomen worden in
de visie activering.

ln opdracht van de POD werden de GPMI's waarin een

20L8-L2-31

gemeenschapsdienst werd opgenomen, herzien. De

gemeenschapsdienst maakt niet langer deel uit van het
GPMI.
De samenwerking met Wijkwerken verloopt vlot. Er werd

reeds een eerste aanzet gegeven om Wijkwerken op te
nemen in de visie TWE. Eind 2018 werd er door de VDAB
een nieuw draaiboek TWE uitgebracht. Ook het hele
gegeven rond werkplekleren werd omgevormd. ln 2019

worden deze aanpassingen opgenomen in de visie.
De samenwerking met Wijkwerken verloopt vlot.

2019-L2-3r

Gemeente Londerzeel scoort goed op deelname aan
Wijkwerken.
Wat betreft TWE wordt er verondersteld om twee tools te
gebruiken per traject. Deze aanpassing moet nog
geïmplementeerd worden in het activeringsbeleid.

Meting op
2015-L2-31

Meetwaarde
4

Duiding bij de meting
De belangrijkste instrumenten die werden ontwikkeld in

kader van de visie activering zijn:
- een activeringsladder, met duidelijke profielen, acties en

indicatoren per trap op de activeringsladder,
- specifieke GPMI's per trap op de activeringsladder,
- diverse gestandaardiseerde documenten waaronder

sanctiebrieven, overzicht acties cliënt, enz....
- een gedigitaliseerde profielschets.

2016-L2-3L

4

De belangrijkste instrumenten die in 2015 werden

ontwikkeld in kader van de visie activering werden in 2016
toegepast in alle actieve dossiers leefloon, equivalent
leefloon, voorschotten, ...
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20L7-L2-3t

4

De

werkinstrumenten opgenomen in de visie activering

zijn geintegreerd en worden toegepast in alle actieve
dossiers.

2018-t2-3t

4

De

werkinstrumenten opgenomen in de visie activering

zijn geintegreerd en worden toegepast in alle actieve
dossiers.

20L9-12-3L

De werkinstrumenten opgenomen in de visie activering

3

zijn geintegreerd en worden toegepast in alle actieve
dossiers.

a

2014000007: lntegreren van lokale werkwinkel (VDAB, GTB en PWA) in OCMW-gebouw

Jaarrekening

lndicator se

Meting op

lnitieelbudget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

d aan deze actie

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L5-L2-3L

1294

Jaar 2015

2016-r2-3L

TLTI

Jaar

20L7-L2-31

762

Jaar 2Ot7

2078-t2-3L

676

Jaar 2018.

20t6

We zien een duidelijke daling doorheen de jaren.
VDAB heeft de samenwerkingsovereenkomst voor een

werkwinkelpunt in Londerzeel stopgezet.
20L9-L2-3t

Jaar 2019.

0

Het werkwinkelpunt verdween. Werd door VDAB
stopgezet.
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S@,

ctiepton 2014000003: Uitbouw budget-en schuldhulpverlening

De toename van de schuldenproblematiek, het stijgend aantal cliënten met budgetmeter
gas/elektriciteit, de impact van de energiearmoede en het grote aantal collectieve schuldenregelingen
dwingen ons tot een investering in de budget- en schuldhulpverlening van het welzijnsloket. Cliënten
blijven steeds langer

in

budgetbeheer/budgetbegeleiding omwille van de veiligheid en

het gemak,

tot onvoldoende begeleiding
naar zelfstandig functioneren van de cliënten. De uitdaging voor de toekomst ligt in preventie,
maar tevens door de werkdruk bij de maatschappelijk werker die leidt

maatwerk, groepswerk, em powe rment ( uitstroom

rea lisere n) e n nazorg.

Actieplan in ciifers:

lnitieelbudget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

8.793,O2

5.2t3,99

9.L88,74

6.500,00

9.100,00

7.200,oo

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lndicatoren sekopoeld aan dit actieolan:

Meting op
2014-72-3L

Meetwaarde
32

Duiding bij de meting
ln2O14 zitten 32 cliëntdossiers in een procedure
collectieve schuldenregeling;
- 14 van deze cliëntdossiers hebben budgetbeheer bij
OCMW Londerzeel,

- 18 van deze cliëntdossiers hebben budgetbegeleiding
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omdat het beheer door de schuldbemiddelaar zélf
wordt gedaan.

2015-L2-3t

32

ln 2015 zitten opnieuw 32 cliëntdossiers in een
procedure collectieve schuldenregeling:
- 15 van deze cliëntdossiers hebben budgetbeheer bij
OCMW Londerzeel.
De overige krijgen -meer of minder intensieve-

budgetbegeleiding omdat ze het door de
schuldbemiddelaar beschikbaar gestelde deel van hun
inkomen (na afhouding van het deel voor de
schuldeisers) zélf beheren.
-9

van deze cliëntdossiers hebben een beschikking van

toelaatbaarheid in 2015 (zijn dus voor ons nieuwe
dossiers in 2015). Zij werden eveneens allemaal via ons
toegeleid naar de procedure.
- ln 10 cliëntdossiers is de Welzijnskoepel aangeduid als

schuldbemiddelaar.

2016-t2-31.

ln 2016 zitten 43 cliëntdossiers in een procedure

43

col

lectieve schu lden regeli ng.

Voor 18 clíëntdossiers werd de Welzijnskoepel
aangesteld als schuldbemiddelaar

:

3 cliëntdossiers zonder andere hulpverleningsmodules
4 cliëntdossiers in combinatie met budgetbegeleiding
3 cliëntdossiers in combinatie met budgetbeheer
3 cliëntdossiers in combinatie met schuldbemiddeling
1 cliëntdossier in combinatie met schuldbemiddeling en

budgetbegeleiding

l

cliëntdossier in combinatie met schuldbemiddeling en

budgetbeheer
3 cliëntdossiers in combinatie met schuldbemiddeling,

budgetbegeleiding en budgetbeheer
Voor 25 cliëntdossiers werd een externe
schuldbemiddelaar aangesteld:
7 cliëntdossiers in combinat¡e met budgetbegeleiding
7 cliëntdossiers in combinatie met budgetbeheer
3 cliëntdossiers in combinatie met budgetbegeleiding en

budgetbeheer
2 cliëntdossiers in combinatie met schuldbemiddeling
1

cliëntdossier in combinatie met schuldbemiddeling en

budgetbegeleiding
3 cliëntdossiers in combinatie met schuldbemiddeling

en budgetbeheer
2 cliëntdossiers in combinatie met schuldbemiddeling,

budgetbegeleiding en budgetbeheer
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20t7-L2-3t

15 dossiers waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als

30

schuldbemiddelaar is aangesteld
15 dossiers waarbij een externe schuldbemiddelaar

werd aangesteld.

20].8-L2-3t

15 dossiers waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als

30

schuldbemiddelaar is aangesteld
15 dossiers waarbij een externe schuldbemiddelaar

werd aangesteld.

2019-t2-3t

ln 2019 zaten er in totaal 24 cliëntdossiers in een
procedure collectieve schuldenregeling.

24

11 dossiers waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar werd aangesteld, 13 dossiers waarbij
een.

Meting op

externe schuldbemiddelaar werd aangesteld.

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-ot-Ot

7

Jaar 2013

2014-L2-3L

7

Jaar

20L5-12-3L

10

Jaar 2015

2016-t2-31

18

Jaar 2016

2017-L2-37

30

20t4

15 dossiers waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld
15 dossiers waarbij een externe schuldbemiddelaar

werd aangesteld.

Opmerking:
Men kan ook zélf een verzoekschrift indienen of via een
advocaat, zonder tussenkomst van het OCMW.
Er

worden ook mensen onmiddellijk bij de intake

doorverwezen naar een advocaat. We hebben hier geen
zicht of ze nadien toegelaten werden

Mensen komen hier wonen die al eerder tot de

CSR

werden toegelaten.
We hebben aldus géén zich op het effectieve aantal

lopende
2018-L2-31

15

CSR

in Londerzeel.

15 dossiers waarbij OCMW ( Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld.
20L9-12-3L

LT

11 dossiers waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld.
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Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-0t-oL

4

Jaar 2OL3

20t4-t2-3t

4

Jaar 20L4

20L5-t2-3L

4

Jaar 2015

20t6-12-3t

4

Jaar 20L6

20L7-L2-3L

4

Jaat 2OL7

20L8-12-3L

4

Jaar 2018

2019-L2-31

4

Jaar 2019
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Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-0t-oL

2

Jaar 2013

2014-t2-3L

4

ln principe worden er nog steeds 2

LAC bijeenkomsten

per jaar gepland, één in het voor- en één in het najaar.
Echter, omwille van het grote aantal dossiers worden die
telkens opgesplitst.

20L5-L2-3t

4

ln principe worden er nog steeds 2

LAC bijeenkomsten

per jaar gepland, één in het voor- en één in het najaar.
Echter, omwille van het grote aantal dossiers worden die
telkens opgesplitst.

2016-t2-3L

5

ln principe worden er nog steeds 2

LAC bijeenkomsten
per jaar gepland, één in het voor- en één in het najaar.

Echter, omwille van het grote aantal dossiers ( 68 in

maart en 66

in november )worden die telkens

opgesplitst.
20L7-L2-3t

6

20L8-12-3L

3

Officieel waren er twee zittingen, in praktijk opgesplitst
over drie data omwille van het grote aantal dossiers.

ln 2018 moesten de dossiers niet

meer worden

opgesplitst over 2 zittingen. Dit heeft te maken met het

automatiseren van de zitting waardoor het bespreken
van de dossiers vlotter verloopt.
20L9-L2-3t

OCMW Londerzeel

2

Het aantal zittingen LAC water is in dalende lijn
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Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-0L-0t

67

Jaar 2013

20L4-12-3L

92

ln totaal werden de betalingsproblemen van 48
verschillende gezinnen op het LAC behandeld. 14
gezinnen kwamen dit jaar tweemaal op het LAC, 3
gezinnen zelfs driemaal.

20t5-12-3t

94

ln

totaal werden de betalingsproblemen van

6L

verschillende personen/gezinnen op het LAC behandeld.
10 personen/gezinnen kwamen dit jaar twee keer op het
LAC, 1 persoon zelfs drie keer. ln totaal gaat het om 94

dossiers.

Op de LAC komen enkel die dossiers waarover nog kan
bemiddeld worden bij Eandis zélf en waar een mogelijke

afsluiting van energie aan de orde is. Het aantal
personen/gezinnen met schulden bij de sociale
leverancier ligt een stuk hoger. Deze openstaande saldi
worden ingevorderd via juridische weg (via incasso of
deurwaarder)

2016-L2-31

58

Er

werden 58 cliëntdossiers besproken.

Eén cliënt kan schulden hebben bij gas én elektriciteit en

op verschillende adressen.
Sommige cliënten hebben ook ieder jaar opnieuw één of

meerdere LAC-dossiers.
Daarom wordt nu getracht om 'korter op de bal te

spelen' en sneller beslissingen te nemen met een
schorsingsclausule. Dit betekent dat de

energieleveringen ook effectief geschorst worden
wanneer cliënt z¡ch niet aan een aantal voorwaarden
houdt.
Op de LAC komen enkel die dossiers waarover nog kan

bemiddeld worden bij Eandis zélf en waar een mogelijke
afsluiting van energie aan de orde is. Het aantal
personen/gezinnen met schulden bij de sociale
leverancier ligt een stuk hoger. Deze openstaande saldi
worden ingevorderd via juridische weg (via incasso of
deurwaarder)

.

Opmerking;
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ln 2016 ging een nieuwe overeenkomst inzake het
gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters in

werking.
Tot 2015 ( en sinds de invoering van het systeem) was
de vergoeding die Eandis betaalt vooral gebaseerd op de

gevraagde personeelsinzet; Met de nieuwe

oplaadtoestellen, waar de klant de transactie volledig
autonoom kan verrichten, valt dit element grotendeels
weg. De vergoeding wordt nu berekend enerzijds op
het aantal oplaadpunten op het grondgebied en hun

openingsuren én anderzijds op het aantal actieve
budgetmeterklanten in de gemeente.
Vanaf 2016 werd een tweede oplaadpunt voor

budgetmeters gerealiseerd in de centrumbibliotheek.
Omdat de toegankelijkheid van het oplaadpunt binnen
het Administratief Centrum van het OCMW beperkt

blijft tot de openingsuren van de sociale dienst werd,
met het oog op een meer kwalitatieve dienstverlening
naar de gebruikers toe, een oplaadpunt bijgeplaatst met
aanvullende openingsuren en openingsuren buiten de
normale kantooruren. Op deze manier kwamen er 27,5
uur extra openingsuren bij, waarvan 13 uur buiten de
normale kantooruren.
20t7-L2-31

77

Er

werden 77 cliëntdossiers besproken.

Eén cliënt kan schulden hebben bij gas én elektriciteit en

op verschillende adressen.
De LAC neemt nu sneller beslissingen met een

schorsingsclausule. Dit betekent dat de

energieleveringen ook effectief geschorst worden
wanneer cliënt zich niet aan een aantal voorwaarden
houdt.
Op de LAC komen enkel die dossiers waarover nog kan

bemiddeld worden bij Eandis zélf en waar een mogelijke
afsluiting van energie aan de orde is. Het aantal
personen/gezinnen met schulden bij de sociale
leverancier ligt een stuk hoger. Deze openstaande saldi
worden ingevorderd via juridische weg (via incasso of
deurwaarder)
2018-]-2-37

69

Er

.

werden 69 cliëntdossiers besproken.

Eén cliënt kan schulden hebben bij gas én elektriciteit en

op verschillende adressen.
De LAC neemt nu sneller beslissingen met een

schorsingsclausule. Dit betekent dat de

energieleveringen ook effectief geschorst worden
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wanneer cliënt zich niet aan een aantal voorwaarden
houdt.
Op de LAC komen enkel die dossiers waarover nog kan

bemiddeld worden bij Eandis zélf en waar een mogelijke
afsluiting van energie aan de orde is. Het aantal
personen/gezinnen met schulden bij de sociale
leverancier ligt een stuk hoger. Deze openstaande saldi
worden ingevorderd via juridische weg (via incasso of
deurwaarder).
20L9-12-3L

Een persoon/gezin kan zowel voor gas als elektriciteit
schulden hebben. Dit wordt als één dossier geteld.

77

Een persoon/gezin kan op meerdere LAC vergaderingen

terug komen.
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Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-oL-0t

81

20L4-72-3L

131

Jaar 2Ot3

115 dossiers waren eenmalig. 16 dossiers werden
meermaals besproken.

2075-L2-3L

106

Jaar 2015

2016-L2-3t

L34

Het aantal LAC-dossiers voor de Watergroep neemt toe
en de gemiddelde openstaande schuld per dossier gaat
ook in stijgende lijn. Daarom wordt getracht om, binnen
de LAC korter op de bal te spelen en sneller beslissingen

te nemen met een schorsingsclausule. Dit betekent dat
de watertoevoer ook effectief wordt geschorst indien de

klant zich niet houdt aan de

overeengekomen

voorwaarden.

2077-L2-3t

86

Het aantal LAC-dossiers voor de Watergroep daalt maar
de gemiddelde openstaande schuld per dossier gaat in
stijgende lijn.

De manier van beslissingen nemen binnen de LAC, nl. om

korter op de bal te spelen en sneller beslissingen te
nemen met een schorsingsclausule, heeft tot gevolg dat
minder klantendossiers een tweede of derde keer terug
komen.

20t8-t2-3L

72

Het aantal LAC-dossiers voor de Watergroep daalt

opnieuw maar de gemiddelde openstaande schuld per
dossier gaat in stijgende lijn.
De manier van beslissingen nemen binnen de LAC, nl.

om korter op de bal te spelen en sneller beslissingen te
nemen met een schorsingsclausule, heeft tot gevolg dat
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minder klantendossiers een tweede of derde keer terug
komen.

20L9-12-3t

De Watergroep heeft in 2019 de omschakeling gemaakt

48

van een provinciaal georganiseerd naar een

procesgestuurd bedrijf. Dit betekent dat men afstapt
van de klassieke geografische organisatiestructuur en
dat men in de plaats daarvan processen als
u¡tgangspunt neemt voor de aansturing. Op die manier
kan via een uniforme ¡nterne werking ook een uniforme

dienstverlening gewaarborgd worden aan alle klanten
en vennoten. ln 2019 werd deze nieuwe structuur

operationeel.
Door deze bijkomende werklast bij de watergroep

werden er in 2019 minder LAC-bijeenkomsten ingepland
en minder dossiers besproken.
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Meting op

Meetwaarde

2014-0L-ot

54

20r4-L2-3L

62

20L6-L2-37

59

2017-t2-3L

65

20L8-12-31

74

20t9-r2-3t

74

Duiding bij de meting

Fluvius maakt nu een onderscheid tussen het aantal
geplaatste en het aantal actieve budgetmeters.

Bii 2t9 gezinnen werd een budgetmeter geplaatst. Op
3t.L2.20t9 was die in 74 gezinnen actief.
ln 2019 werden ook de eerste digitale meters geplaatst.
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Meting op

Meetwaarde

20L4-OI-OL

26

2014-L2-3L

31

20t6-t2-3t

39

2017-L2-3L

44

2018-L2-3L

50

20L9-12-3I

50
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Duiding bij de meting

2014-01-01

23

Jaar 2013

2014-L2-3L

33

Jaar 2Ot4

20L5-12-3t

39

Jaar 2015

20L6-t2-3r

44

Jaar 2016

2017-L2-31

59

Jaar 2017

2018-12-31

97

Jaar 2018

2019-12-31

63

Jaar 2019
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Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

27

Jaar 2OL3

20t4-r2-3L

19

Jaar 2OL4

2015-L2-3L

22

Jaar 2015

20L6-12-31

22

Jaar

20L7-r2-3t

10

Jaar 2Ol7

20t8-L2-3L

25

Jaar 2018

2019-12-31

16

Jaar 20L9
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Meting op
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Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-oL-oL

0

Jaar 2OI3

2014-L2-3L

27

Jaar

20t5-72-3I

32

Jaar 2015

2016-L2-3t

22

Jaar 2016

2017-L2-3L

70

Jaar 2OL7

20L8-12-31

29

Jaar 2018

2019-L2-3t

35

Jaar 2019

20L4
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20t5-t2-3L

30

Jaar

2Ot5

20L6-L2-37

25

Jaar 2OL6

2017-t2-3L

44

Jaar 2OL7

2018-72-3r
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2014-01-01

3

Jaar

20t4-12-37

7

Jaar 2014

20t5-t2-3L

LL

Jaar 2015

20L6-L2-3L

2

ln 2016 waren er 9 actieve dossiers Equivalent leefloon.
Er

20L3

werden twee nieuwe dossiers opgestart gedurende dit

werkjaar. Drie dossiers werden stopgezet,
2017-L2-3L

4

Jaar 2OL7

20L8-L2-3L

7

Jaar 2018

2019-t2-3t

3

Jaar 2019
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0

Jaar 2013

2014-72-3t

2

Jaar 2OL4

2015-r2-3t

3

Jaar 2015

2076-72-3r

4

Gedurende het jaar 2016 werden 4 dossiers verlengd in
het kader van een equivalent leefloon.

20L7-t2-3L

5

Jaar 2Ot7

2018-L2-3L

4

Jaar 2018

2019-12-31

5

Jaar 2019
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Jaar 2015
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2017-t2-31

10

Jaar 2OL7

20L8-t2-3L

22
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Jaar 2015
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20t6

2016-12-31
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2015-L2-3L

0

Jaar 2015

20L6-72-3t

0

Jaar

2016

Jaar 20L7. Dit

2017-L2-3L

jaar hebben we, omwille van de werkdruk,

een wachtlijst budgetbeheer moeten aanleggen.
Gedurende een 6tal maanden stonden er een 4tal
personen op.

2078-L2-3L

2

Jaar 2018

20L9-t2-3t

t

Jaar 2OL9
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20t4-0!-0t
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Jaar 2013

20L4-t2-3L

5

Jaar 2Ot4

20L5-L2-3t

L6

Jaar 2015

20t6-t2-31

8

Jaar 2Ot6

2017-L2-3L

18

Jaar 2077. Een sterke toename van het aantal
stopzettingen is te verklaren door. de noodzaak: er
diende ruimte gemaakt te worden om nieuwe aanvragen

te kunnen behandelen.
2078-L2-37

T2

Jaar 2Ot8

20L9-t2-3t

9

Jaar 2019
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3

Jaar 2OL4

20ts-t2-3t

0

Jaar 2015

20L6-L2-37

35

Jaar 20t6. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

dossier.
2017-L2-3L

30

Jaar

2017.

Er kunnen meerdere beslissingen in 2017 per

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

20L8-12-3t

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

47

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.
2079-L2-31

Jaar 2019. Er kunnen meerdere beslissingen in 2019 per

35

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.
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2015-01-01

0

Jaar

2Ot4

20L5-L2-3t

3

Jaar 2015

2016-L2-31

9

Jaar 2016. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

20L7-12-3L

1

Jaar 2OI7

20t8-L2-3L
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Jaar 2018
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20t4-ot-ol

7

Jaar 2013

20L4-r2-3r

t2

Vanaf september 2014 werd de inkomstengrens
gehanteerd in het instrument aanvullende steun
aangepast van leefloon + L0% naar leefloon +2O%.
Hierdoor komen er meer mensen in aanmerking voor
aanvullende financiële steun.

20L5-t2-3L

t2

Jaar 2015

20t6-12-3L

18

Jaar 2016. De

telling gebeurde via de voorstellen die in

Logins werden ingegeven. Er kunnen dus meerdere

beslissingen in 2016 per persoon genomen zijn. Het is
geen telling per individueel dossier.

20t7-t2-3L

33

Jaar

2OI7.

Er kunnen meerdere beslissingen in 2017 per

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

20L8-t2-31

Jaar 2018. Er kunnen in 2018 meerdere beslissingen per

23

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

2019-r2-3r

2Ot9. Er kunnen in 2019 meerdere beslissingen per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

2L

Jaar

dossier.
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2015-72-3t

L

2016-12-3L

13

Jaar

2Ot5

2OL6. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
Jaar

dossier.

20t7-t2-3L

19

Jaar 20L7. Er kunnen meerdere beslissingen in 2017 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

dossier.

20t8-t2-3L

13

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

persoon genomen zijn. Dit is geen telling per individueel
dossier.

2019-t2-3I

10

Jaar 2019. Er kunnen meerdere beslissingen in 2019 per

persoon genomen zijn. Dit is geen telling per individueel
dossier.
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Jaar 2013

2014-t2-31

4

Jaar 2OL4

2015-L2-3L

7

Jaar 2015

20L6-t2-3L

13

2OL6. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
Jaar

dossier.
20L7-L2-3L

Jaar 2Ot7. Er kunnen meerdere beslissingen in 2017 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

13

dossier.

20t8-L2-3L

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

10

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

2019-12-3t

Jaar 2019. Er kunnen meerdere beslissingen in 2019 per

15

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.
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I
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20t6-12-3L

Jaar 201.6. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

10

dossier.

2017-t2-3t

2O17. Er kunnen meerdere beslissingen in 2Ot7 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

18

Jaar

dossier.

2018-L2-3t

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

9

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

20L9-t2-31

Jaar 2019. Er kunnen meerdere beslissingen in 2019 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

7

dossier.
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2Ot3

2014-01-01

13

Jaar

2074-r2-31

L6

Aantal aanvragen voor

:

Voorschotten op een tegemoetkoming inzake ziekte- en

invaliditeitsuitkeringen : 4 (4 toekenningen)
Voorschotten op kinderbijslag en geboortepremies

:

3 (3

toekenningen)
Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen

:

9 (7

toekenningen, 2 weigeringen)
Voorschotten op tegemoetkomingen inzake de
gehandicaptenzorg : 1 (1 toekenning)
Voorschotten op pensioenen :1 (1 toekenning)
20L5-12-31

18

ln totaal deden 19 personen een aanvraag op

maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van
voorschotten op een sociale uitkering bij het OCMW van
Londerzeel in 2015. ln 18 dossiers werd de aanvraag

effectief goedgekeu rd.
De verschillende voorschotten kunnen als volgt

ingedeeld worden:
- 11 mensen dienden een aanvraag tot voorschotten op
werkloosheidsuitkeringen in. Telkens werd een positieve
beslissing tot toekenning ervan genomen.
- 5 personen deden een aanvraag op voorschotten op

een tegemoetkoming inzake ziekte en

invaliditeitsuitkeringen. 4 aanvragen werden positief
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beoordeeld terwijl 1 aanvraag werd geweigerd.
- Op voorschotten op kinderbijslag en geboortepremies
diende 1 persoon een aanvraag in. Aan deze persoon
werden de voorschotten op kinderbijslag- en
geboortepremies ook effectief toegekend.
- Eén persoon diende een aanvraag in tot voorschotten
op tegemoetkomingen inzake de gehandicaptenzorg.
Deze voorschotten werden toegekend door het BCSD.
- We noteren 1 aanvraag op voorschotten op

pensioenen. Deze aanvraag werd ook effectief
goedgekeurd door het
2016-72-3L

19

BCSD.

ln de loop van 2016 waren er in totaal 27 actieve
dossiers waarbij het recht op maatschappelijke

dienstverlening werd toegekend onder de vorm van
voorschotten op sociale uitkeringen. Deze voorschotten
werden als volgt ingedeeld:
waren in 2Ot6 2 dossiers waarbij voorschotten op
pensioenen werden toegekend. Eén ervan werd in de
Er

loop van het jaar 2016 stopgezet.
Aan 5 personen werd in 2016 het recht op voorschotten
op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen onderzocht. Tot

vier maal toe werd de aanvraag toegekend. Bij één
dossier werd de vraag geweigerd.
Aan 12 dossiers werden er in de loop van het jaar 2016

voorschotten op werkloosheidsuitkeringen onderzocht.
Bij 9 dossiers werd het recht effectief toegekend. Drie
aanvragen werden geweigerd door het BCSD.

Voorschotten op integratietegemoetkomingen werden
twee maal aangevraagd in 2016. Eén dossier werd
geweigerd, Eén dossier werd goedgekeurd.
Daarnaast werden er bij drie dossiers voorschotten

toegekend op een huursubsidie van Wonen Vlaanderen
Eenmaal werden voorschotten op een schooltoelage

toegekend.
ln totaal waren er in het jaar 20L6 19 toekenningen
inzake voorschotten op sociale uitkeringen.

2017-L2-3r

23

ln de loop van 2OL7 waren er in totaal 26 actieve
dossiers waarbij het recht op maatschappelijke

dienstverlening onder de vorm van voorschotten op
sociale uitkeringen werd onderzocht. Deze voorschotten

werden als volgt ingedeeld:
Voor 5 personen werd in 2017 het recht op
voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
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onderzocht. Tot vier maal toe werd de aanvraag
toegekend. Bij één dossier werd de vraag geweigerd.
Voor 16 dossiers werden er in de loop van het jaar 2017
voorschotten op werkloosheidsuitkeringen onderzocht.
Bij 14 dossiers werd het recht effectief toegekend. Twee
aanvragen werden geweigerd door het BCSD.

Voorschotten op integratietegemoetkomingen werden

vier maal aangevraagd in 20!7. Alle dossiers werden
goedgekeurd.
Daarnaast werd er bij 1 dossier voorschotten toegekend
op de studietoelage.
ln totaal waren er in het jaar 2Ot7 23 toekenningen
inzake voorschotten op sociale uitkeringen.

2018-t2-3L

t9

ln de loop van 2018 werden 23 aanvraag

tot

voorschotten op een sociale uitkering onderzocht.
Hiervan werden er 19 toegekend, volgens de

onderstaande categorieën

:

-

Werkloosheidsuitkering: 9

-

Ziekte-en invaliditeit: 4

- Pensioen: 2
- IGO:

1

- Kraamgeld: 1
- Huurpremie: 1
-

20L9-12-31

Zorgpremie:

1

ln de loop van 2019 werden 23 aanvragen

23

tot

voorschotten op een sociale uitkering onderzocht.
Hiervan werden er 19 toegekend, volgens de

onderstaande categorieën

:

- Werkloosheidsuitkering: 8
-

Ziekte-en invaliditeit: 9

- Pensioen: 3
- Vlaamse

Meting op

huursubsidie: 3
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2Ot3

2014-01-01

0

Jaar

2014-L2-3L

2

Het betrof tweemaal een aanvraag voor voorschotten op
werkloosheidsuitkeringen.

20L5-t2-3]l

7

Het betrof 1 aanvraag voor voorschotten op een

tegemoetkoming inzake ziekte-en
inva liditeitsuitkeri ngen.
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20L6-L2-3L

ln 2016 werden 5 aanvragen op voorschotten op sociale
u itkeringen geweigerd.

5

1 aanvraag betreffende voorschotten op

lT/lW

3 Weigeringen betreffende voorschotten op

werkloosheidsuitkeringen
1

weigering betreft voorschotten op een ziekte- en

inva liditeitsuitkering.

20L7-L2-31

ln20t7 werden 3 aanvragen op voorschotten op sociale
uitkeringen geweigerd.

3

2 weigeringen betreffende voorschotten op

werkloosheidsuitkeringen
1 weigering betreft voorschotten op een ziekte- en

invaliditeitsuitkering.
2078-12-3]-

ln 2018 werden 4 aanvragen tot voorschotten op een
u itkering geweigerd.

4

sociale
-

werkloosheidsuitkering: 3

- ziekte- & invaliditeitsuitkering: 1

2019-L2-3t

ln 2019 werden 10 aanvragen tot voorschotten op een
u itkering geweigerd.

10

sociale
-

werkloosheidsuitkering: 8

- ziekte- & invaliditeitsuitkering: 2

]'ri,]i,; l,ì:,;r' ,^\.,lili;,1] i;cr,,i.'',,,1rrlifl:i:r)r.l iìliil

Meting op

ri'llrrrrt,trrii,t,,;,i;..,

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-ot-0t

4

Jaar 2013

20L4-12-37

8

Jaar 20L4

20L5-12-31

16

Jaar 2015

2016-t2-37

16

ln de loop van 2016 registreerden we 18 aanvragen
betreffende het ten laste nemen van de huurwaarborg
voor een huurwoning. Bij 16 dossiers werd deze aanvraag
effectief toegekend. Bij 15 dossiers fungeerde het OCMW
van Londerzeel als derde deponent.

2017-L2-3L

4

2 effectieve toekenningen.
2 principiële toekenningen.
1

20t8-t2-3t

23

verlenging van een principiele toekenning.

23 effectieve toekenningen van een huurwaarborg.
Hiervan werden er 16 terugvorderbaar gesteld.
4 weigeringen van een huurwaarborg

4 principiële huurwaarborgen werden toegekend
waarvan er uiteindelijk 3 effectief werden omgezet naar
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een huurwaarborg die werd betaald.
1 weigering van een principiële huurwaarborg

20t9-L2-3t

ln het jaar 2019 werden er 19 huurwaarborgen

19

toegekend.
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Jaar 2013

2014-t2-3L

2

Jaar

2OI4

20L5-t2-31

1

Jaar

2Ot5

20L6-L2-31

2

Jaar 20L6

2017-L2-3L

1

1

2018-12-3L

4

4 weigeringen omwille van telkens een verschillende

weigering wegens voldoende inkomsten

reden:
- betrokkene kon geen ondertekend huurcontract
bezorgen
- betrokkene leende geld van een kennis en betaalde de

huurwaarborg dus reeds zelf
- laag bedrag van de huurwaarborg en betrokkene had
nog maanden de tijd om het geld zelf bij elkaar te
sparen

- betrokkene bezorgen onvoldoende informatie voor het
voeren van het financieel en sociaal onderzoek

2019-t2-3L

ln het jaar 2019 werden er twee aanvragen voor een

2

huu rwaarborg geweigerd.
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20L4-Ot-ot

7

Jaar 2013

2014-L2-3L

L

Jaar 2OL4

20t5-12-3t

1

Jaar 2015

20L6-L2-3L

3

ln

2Ot6 werden

er drie

aanvragen

voor

een

bankwaarborg via het OCMW toegekend. Eén dossier

werd gedurende de referteperiode stopgezet

ten

gevolge van verhuis van de cliënt.
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2017-t2-3r

Het systeem van bankwaarborg werd in 2077 niet meer

0

toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de
verhuurders die geld effectief op een geblokkeerde
rekening willen gestort zien.

20t8-t2-3r

Het systeem van bankwaarborg werd in 2018 niet meer

0

toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de
verhuurders die effectief geld op een geblokkeerde
rekening willen gestort zien.

2079-12-3L

Het systeem van bankwaarborg werd in 2019 niet meer

0

toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de
verhuurders die effectief geld op een geblokkeerde
rekening willen gestort zien.

lndicator: Aantal we¡ger¡ngen bankwaarborg
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-01

0

Jaar

20t4-t2-31

0

Jaar 2014

20rs-r2-31

0

Jaar 2015

2076-72-31.

0

Jaar 2016

2017-12-37

0

2OI3

Het systeem van bankwaarborg werd in 2OI7 niet meer
toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de

verhuurders die geld effectief op een geblokkeerde
rekening willen gestort zien.
2018-12-3L

Het systeem van bankwaarborg werd in 2018 niet meer

0

toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de

verhuurders die effectief geld op een geblokkeerde
rekening willen gestort zien.
2019-12-31

Het systeem van bankwaarborg werd in 2019 niet meer

0

toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de
verhuurders die effectief geld op een geblokkeerde
rekening willen gestort zien.

lndicator: Aantal tenlastenames med¡sche kosten
vreemdeling zonder wettig verblijfstatuut heeft recht op hulp als die dringende medische zorgen nodíg
hebt. Het OCMW betaalt dan de kosten.
Een

De eenheden dienen geinterpreteerd te worden als cliëntsystemen of sociale dossiers die uit meerdere

personen of individuele dossiers kunnen bestaan.

Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-0t-oL

3

2014-t2-31

8

Jaar 2O!3

ln de loop van 2014 werd aan 11 personen een medische

kaart (ten laste name medische en farmaceutische
OCMW Londerzeel
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kosten) toegekend (4 dossiers). 2 cliëntsystemen kregen
deze hulpverlening in het kader van het LOl. De overige 2

ontstonden uit personen die omwille van hun precair

verblijfsstatuut geen rechten konden openen op
ziekteverzekering.

20rs-r2-3L

22

ln de loop van 2015 nam het OCMW van22 personen de
medische kosten ten laste. Bij 3 cliëntdossiers betrof dit

een eenmalige ten laste name van een medische kost
waarvan de personen niet bij machte waren om deze zelf

te financieren. Aan 14 personen werd een medische
kaart (ten laste name medische en farmaceutische
kosten) toegekend (3 dossiers). Deze drie cliëntsystemen
kregen deze hulpverlening in het kader van het LOl.

2016-r2-3t

29

ln de loop van het jaar 2016 waren 29 actieve dossiers
waarvoor het OCMW van Londerzeel een medische
kaart had toegekend.
ln de loop van 2016 werden 17 aanvragen voor een
medische kaart toegekend. Voor 18 personen werd het

recht op een medische kaart in de loop van 2016
stopgezet.
20L7-12-3L

2t

ln de loop van het jaar 20L7 waren er 21 actieve
dossiers waarvoor het OCMW van Londerzeel een
medische kaart had toegekend.

ln de loop van20t7 werden 12 aanvragen voor een
medische kaart toegekend en in datzelfde jaar ook
stopgezet wegens de mutualiteit die in orde was. 9

medische kaarten die al toegekend waren in 2016
werden verder verlengd in 2OI7.

2018-t2-3L

2t

Jaar 2018. lndien de eenheid van de beschrijving
gevolgd wordt, waarbij er wordt gekeken naar
gezinssystemen, zijn er in totaal 4 cliëntsystemen die

hiervoor een toekenning kregen.
- 2 families in kader van opname in

LOI

- 1 familie ging van verblijf in LOI naar een illegaal

verblijf
- 1 familie in kader van illegaal verblijf
We vermoeden dat echtei de tellingen van voorbije
jaren op basis van personen is gebeurd, daarmee nog
een kleine aanvulling als de eenheid per persoon

genomen wordt:21 personen
- 12 personen in kader van verblijf in LOI
- 8 personen die van LO|-verblijf naar illegaal verblijf
gingen

- 1 persoon in kader van illegaal verblijf
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2079-12-3L

\2

Jaar 2O19.lndien de eenheid van de beschrijving

gevolgd wordt, waarbij er wordt gekeken naar
gezinssystemen, zijn er in totaal 4 cliëntsystemen die

hiervoor een toekenning kregen.
- 1 familie in kader van opname in LOI
- 3 families in kader van illegaal verblijf

Het aantal families is hetzelfde als in 2018.
We vermoeden dat echter de tellingen van voorbije
jaren op basis van personen is gebeurd, daarmee nog
een kleine aanvulling als de eenheid per persoon
genomen wordt: 12 personen
- 6 personen in kader van verblijf in LOI
- 6 personen in kader van illegaal verblijf

lndicator: Aantal beslissingen recht op dringende steun
Volgens het OCMW-decreet kan de OCMW-voorzitter in dringende gevallen en binnen de perken, bepaald
door het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, zelf tot dringende hulpverlening
beslissen, mits hij zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het bevoegde orgaan

voorlegt,

De oorzaken achter de aanvraag voor een dringende financiële steun zijn zeer divers zoals
huurwaarborg, tussenkomst in transportkosten, voorschotten op uitkeringen, etc..

Meting op

Meetwaarde

Duiding bijde meting

20t4-0L-ot

1.6

Jaar 2O\3

2074-r2-31

28

Doorheen 2014 werden

er 28

dringende steunen

toegekend voor 22 verschillende cliënten.
20L5-12-37

31

Doorheen 2015 werden

er 31

dringende steunen

toegekend voor 27 verschillende cliëntsystemen. De
oorzaken achter de aanvraag voor een dringende
financiële steun zijn zeer divers zoals huurwaarborg,

tussenkomst

in

transportkosten, voorschotten op

uitkeringen, etc.

2016-r2-3L

75

Doorheen 2Ot6 werden

75

dringende steunen

toegekend. We dienen hierbij te bemerken dat ook de
aankomst van de vluchtelingen voor het LOI telkens via
een dringende beslissing verliep (24 qua aantal). Ook de

waarborgen, installatiepremies verliepen voor

deze

doelgroep in 2016 via een dringende steun. Dit verklaart
de duidelijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
2017-12-37

54

Jaar 2Ot7

2018-L2-3t

97

Jaar 2078

20L9-72-31

78

Jaar 2019

I

ndicator: Aantal tenlastenemingen vreemde WZC

OCMW Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 201-9

p.3s

Ìri;ir,¡r,rr:i1,r,!rl

;.ìir',,:rii.lrl i;,.,i Ì ,i!,r:ìLlrr' ii

Meting op

1,

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-0t-0t

5

Jaar 2013

20L4-L2-3L

4

Jaar 2OL4

20ts-L2-37

3

Doorheen 2015 tellen we 3 dossiers tenlastenemingen
voor vreemde woonzorgcentra. Buiten die 3 dossiers
zijn ook nog in twee dossiers een budgetbeheer actief.
werd door het zorgloket en het welzijnsteam van het
WZC Herfstvreugde ook een procedure tenlasteneming
Er

(eigen en vreemde) woonzorgcentra uitgewerkt.
Daardoor worden zulke hulpvragen op een eenvormige

wijze behandeld.
Naast de procedure heeft het Zorgloket een visietekst'

Vrije keuze van woonzorgcentrum -grenzen aan de
keuzevrijheid bij een ten laste name'opgemaakt. We
gaan sturend optreden met als criterium en grens de

menselijke waardigheid.
20L6-12-3L

Doorheen 2016 tellen we 4 dossiers tenlastenemingen

4

voor vreemde woonzorgcentra. Buiten die 4 dossiers is er

ook nog in één dossier een budgetbeheer actief. Er werd

door het zorgloket en het welzijnsteam van het

WZC

Herfstvreugde ook een procedure tenlasteneming (eigen
en vreemde) woonzorgcentra uitgewerkt. Daardoor

worden zulke hulpvragen op een eenvormige wijze
behandeld. Naast de procedure heeft het Zorgloket een
visietekst ' Vrije keuze van woonzorgcentrum - grenzen
aan de keuzevrijheid bij een ten laste name' opgemaakt.
We gaan sturend optreden met als criterium en grens de
menselijke waardigheid.

2017-L2-3t

7

Jaar 2OL7

20t8-t2-3L

8

Jaar 2018

20L9-!2-3L

9

Jaar

lÌiìír,iìilì(,r]:

2Ot9

ì.

Meting op

2074-Ot-0t
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0

Jaar 2013
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20t4

20L4-L2-31

0

Jaar

20L5-t2-3L

1

Jaar 2015

20L6-L2-3r

0

ln het jaar 2016 hebben we geen begrafenisfactuur ten
laste genomen.

Tijdens 2016 is er wel gewerkt aan een visietekst 'Een
menswaardige begrafenis, de invulling van het begrip

'menswaardigheid' bij de ten laste name van een
begrafenis'. Het uítgangspunt hier is dat iedere persoon
recht heeft op een menswaardige uitvaart. Er mag geen
zichtbaar onderscheid kunnen gemaakt worden met een
sobere uitvaart van een andere niet-behoeftig persoon.
ln de visietekst komen de elementen aanbod die zeker
dienen aanwezig te zijn om van een menswaardige
begrafenis te kunnen spreken.
2017-L2-3L

3

Jaar 20t7

20t8-t2-3L

0

Jaar 2018

20t9-L2-3L

3

Jaar 2019
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Meting op

)

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-0L-o!

108

Jaar 2013

20t4-t2-3t

95

Jaar 2OL4

20L5-L2-31

38

Er is een groot verschil in het aantal budgetbegeleidingen

in 2015 ten opzichte van 20L4. Dit komt omdat we ons
vanaf 2015 baseren op de definitie die ook gebruikt wordt
schuldbemiddeling dat moet
gemaakt worden voor het Vlaams Centrum Schuldenlast.

voor het jaarverslag

Daar wordt 'budgetbegeleiding' als volgt omschreven:

"Zii

beheren

zelf hun budget, de instelling

voor

schuldbemiddeling zorgt voor advies en ondersteuning.

De cliënten behouden zelf het beheersrecht over hun
inkomen. Niet belangrijk of het gezin schulden heeft of

niet. Louter

administratieve tussenkomsten (bv.

maandelijkse afhoudingen voor de betaling van huur,...)
zijn onvoldoende om van budgetbegeleiding te spreken."
Vanaf 2015 zullen we voor alle types schuldhulpverlening
steeds de definities van het Vlaams Centrum Schuldenlast

gebruiken. Dit is immers ook van belang voor onze

erkenning

OCMW Londerzeel

en

Rapport doelstellingenrea lisatie 2019

financiering

op dit

vlak.

p.37

2016-12-31

Volgens de definitie van het Vlaams Centrum

52

schuldenlast komt bij 52 cliëntdossiers
budgetbegeleiding voor

:

zonder collectieve schuldenregeling

16 uitsluitend budgetbegeleiding

1
8
6

dossier waar begeleiding en beheer elkaar opvolgden
dossiers in combinatie met schuldbemiddeling
dossiers in combinatie met schuldbemiddeling en

gewijzigd naar beheer in de loop van het werkjaar
met collectieve schuldenregeling

11 dossiers uitsluitend budgetbegeleiding

3
2
5

dossier waar begeleiding en beheer elkaar opvolgden
dossiers in combinatie met schuldbemiddeling
dossiers in combinatie met schuldbemiddeling en

gewijzigd naar beheer in de loop van het werkjaar

2077-72-37

Deze parameter wordt niet meer afzonderlijk gemeten.

0

Cijfergegevens i.v.m.

budgetbegeleidingen/budgetbeheren en collectieve
schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van het Centrum Schuldenlast. Voor hen dienen we, in
functie van onze erkenning, jaarlijks verplicht een
uitgebreide telling te doen. We hebben onze registratie
hieraan aangepast.

in2017:
74 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij OCMW ( Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie

2078-L2-3L

Deze parameter wordt niet meer afzonderlijk gemeten.

0

Cijfergegevens i.v.m.
budgetbegeleidi ngen/budgetbeheren en collectieve

schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving VZW.

Voor hen dienen we, in functie van onze erkenning,
jaarlijks verplicht een uitgebreide telling te doen. We
hebben onze registratie hieraan aangepast.
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in 2018:
87 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als
schuldbemiddelaar is aangesteld met budgetbegeleiding,
budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij een externe
schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie

2019-L2-3L

Deze parameter wordt niet meer afzonderlijk gemeten.

0

Cijfergegevens i.v.m.

budgetbegeleidingen/budgetbeheren en collectieve
schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving VZW.

Voor hen dienen we, in functie van onze erkenning,
jaarlijks verplicht een uitgebreide telling te doen. We
hebben onze registratie hieraan aangepast.

in 2019:

88 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
11 dossiers met CSR waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld met budgetbegeleiding,
budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatíe
13 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie
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Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-0t-oL

0

Startwaarde

20L4-12-3r

15

Ook op intake werd budgetbegeleiding aangevraagd;

Ll

hulpvragers stelden de vraag naar een budgetbegeleiding
als hoofdvraag. Vier personen vroegen dit ook aan, naast

een andere hoofdvraag. ln totaal vroegen dus, naast de

80 reeds lopende budgetbegeleidingen nog 15 nieuwe
personen budgetbegeleiding aan.

20t5-t2-31

LI

Afgelopen jaar waren

er 11 nieuwe

hulpvragers die

specifiek een budgetbegeleiding van het OCMW vroegen
(al dan niet in combinatie met een andere hulpvraag).

OCMW Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

p.39

2016-r2-3L

0

Dit wordt niet meer apart gemeten nu we werken
volgens het model van het Vlaams centrum schuldenlast.
Deze parameter wordt niet meer apart gemeten.

Cijfergegevens i.v.m.
budgetbegeleidi ngen/budgetbeheren en collectieve

schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van het centrum schuldenlast.
in 2016

:

63 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als
schuldbemiddelaar is aangesteld met
budgetbegeleiding, budfgetbeheer, schuldbemiddeling
of een combinatie
20 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budfgetbeheer, schuldbemiddeling
of een combinatie

2017-12-3t

0

Deze parameter wordt niet meer apart gemeten.

Cijfergegevens i.v.m.
budgetbegeleidi ngen/budgetbeheren en collectieve
schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van het Centrum Schuldenlast. Voor hen dienen we, in
functie van onze erkenning, jaarlijks verplicht een

uitgebreide telling te doen. We hebben onze registratie
hieraan aangepast.

in2OL7:
74 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met cSR waarbij OCMW ( Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer,

sch u ld

bemiddeli ng of

een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie

2018-12-3L

0

Deze parameter wordt niet meer afzonderlijk gemeten.

Cijfergegevens i.v.m.
budgetbegeleidi ngen/budgetbeheren en collectieve
schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving VZW.

Voor hen dienen we, in functie van onze erkenning,
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jaarlijks verplicht een uitgebreide telling te doen. We
hebben onze registratie hieraan aangepast.
in 2018:
87 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als
schuldbemiddelaar is aangesteld met budgetbegeleiding,
budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schu ldbemiddeling of
een combinatie

2019-12-3t

Deze parameter wordt niet meer afzonderlijk gemeten.

0

Cijfergegevens i.v.m.
budgetbegeleidingen/budgetbeheren en collectieve
schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving VZW.

Voor hen dienen we, in functie van onze erkenning,
jaarlijks verplicht een uitgebreide telling te doen. We
hebben onze registratie hieraan aangepast.

in 2019:

88 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie

ll

dossiers met CSR waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld met budgetbegeleiding,
budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
13 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie
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20t4-oL-o!

47

Jaar 2OI3

20L4-72-31

49

Jaar 2074
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20L5-12-3L

51

Jaar 2015

20t6-L2-3L

52

Jaar 2016

2017-L2-3L

49

Jaar

2078-L2-3L

45

Gedurende het volledige jaar 2018 waren er 62 trajecten

2Ot7

budgetbeheer. Op 31/L2l2018 waren er 45 trajecten
actief.

2019-L2-3t

Gedurende het volledige jaar 20L9 waren er 55 trajecten

40

budgetbeheer. Op 3t/t2/2019 waren er 40 trajecten
actief.
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5

Jaar 2OL4

2015-12-37

5

Jaar 2015

20L6-t2-3L

7

Jaar

20L7-t2-3L

8

Jaar 2017

2018-L2-3L

15

Jaar 2018

2019-L2-31

72

Jaar 2019
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2014-01-01

6

Jaar

2Ot3

2014-L2-3t

10

Jaar

2OI4

20t5-L2-31

L7

Jaar 2015

20L6-t2-3L

28

Jaar 2016

2077-L2-3t

28

Jaar 2017

2018-L2-3L

25

Jaar 2018

20L9-L2-3t

19

Jaar 2019
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20L4-0L-01
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Jaar

20L4-L2-31

27

Jaar 2014

20r5-t2-3t

33

Jaar 2015
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20L6-12-31

42

Jaar 2016

20L7-L2-31

55

Jaar 2017

2018-t2-3I

62

Jaar 2018.

20L9-L2-3L

53

Jaar

2OI9
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2014-01-01

9

Jaar 2013

20L4-t2-3L

5

Jaar

20L5-t2-31

2

Jaar 2015

20L6-t2-31

1

Jaar

20L6

2017-t2-31

2

Jaar

20t7

20L8-t2-3t

5

Jaar 2018

2019-L2-3L

3

Jaar 2019
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20L4-0t-0t

2

Jaar 2O!3

2014-L2-31

2

Jaar

20L5-12-3t

0

Jaar 2OLS

2074

ln 2016 werd er geen

2016-L2-3L

enkele aanvraag voor een

equivalent leefloon geweigerd.

20t7-12-31

1

Jaar 2OL7

20t8-12-3L

3

Jaar 2018

2019-t2-31

L

Jaar
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2014-oL-0L

6

Jaar 2013

2014-12-31

9

Jaar 2OL4

2015-L2-3L

7t

Jaar 2015

20L6-t2-3r

9

ln het jaar 2016 waren er 9 actieve dossiers equivalent
leefloon.

20L7-t2-3L

9

ln het jaar 2Ot7 waren er 9 actieve dossiers equivalent
leefloon.
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20L8-12-3L

ln het jaar 2018 waren er 12 actieve dossiers equivalent

L2

leefloon.

20L9-12-3t

ln het jaar 2019 waren er 2 actieve dossiers equivalent

2

leefloon.
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Meetwaarde

2014-01-01

3

Jaar 2013

20t4-12-3t

4

ln de loop van 2014 werden 4 dossiers stopgezet gezet
omwille van verschillende redenen (verhuis, wijziging
verblijfsstatuut, . . .).

2015-L2-3t

5

Jaar 2015

20t6-12-31

3

ln 2016 werden 3 dossiers equivalent leefloon stop gezet.

2017-12-3t

L

Jaar 2Ot7

20t8-L2-3t

L

Jaar 2018

2019-12-37

5

Jaar 2OL9

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

0

Jaar 2013

2014-L2-3t

t

Jaar

20L5-t2-3t

L

Jaar 2015

2016-12-3L

8

Jaar

20L4

De telling gebeurde via de voorstellen die

20L6

in

Logins

werden ingegeven. Er kunnen dus meerdere beslissingen
in 2016 per persoon genomen zijn. Het is geen telling per
individueel dossier.
20L7-12-31

5

Jaar 2Ot7. Er kunnen meerdere beslissingen in 2017 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

dossier.

20L8-L2-31

4

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

2019-L2-31

5

Jaar 2019. Er kunnen meerdere beslissingen in 2019 per

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.
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20L4-Ot-0L

0

Jaar 2013

2015-01-01

0

Jaar

20Ls-72-31

0

Doorheen 2015 werd gewerkt aan een systeem waarbij

2OI4

de verschillende knipperlichten m.b.t. de doelgroepen
van het Welzijnsloket met elkaar worden verbonden. Het
gaat concreet om de info uit de LAC, uithuiszettingen en

huurachterstallen. Al deze info zal worden verwerkt in

een integratieve Excel. Deze dient ook aan te geven
welke categoriën we op welke wijze (brief, huisbezoek,
...) proactief wensen te benaderen.

2016-L2-3].

Aan deze doelstelling zal hopelijk in 20L7 verder gewerkt

0

kunnen worden. Omwille van een gebrek aan
administratieve ondersteuning kon dit in 2016 niet
gebeuren.
20L7-L2-3L

0

Er

vinden voorlopig geen huisbezoeken plaats bij dossier

die
20t8-t2-3r

0

Er

uitsluitend

LAC

betreffen

vinden voorlopig geen huisbezoeken plaats bij dossiers

die uitsluitend LAC betreffen.

20L9-L2-3t

0

Er

vinden voorlopig geen huisbezoeken plaats bij dossiers

die uitsluitend LAC betreffen.

Gekoppelde acties:

a

2014000008: Ontwikkelen visie rond budget- en schuldhulpverlening

Jaarrekening

a

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

2014000009: Optimaliseren werking welzijnsloket i.f.v. budget- en schuldhulpverlening

Jaarrekening

a

Initieelbudget

Eindbudget

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

2014000010: Organisatie van preventieprojecten

Jaarrekening

OCMW Londerzeel

Eindbudget
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Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicatoren gekoppeld aan deze actie
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2074-OL-O7

t

Jaar 2013

20L4-t2-3t

0

Jaar 2014

20t5-72-31

2

a. Groepswerking

ln samenwerking met de milieudienst ging het project

'Energiejacht op maat 'van start:
- Op 01 december ging de startsessie door met een - in het
najaar samengestelde - groep van een 15tal cliënten. Er

werd vooral verduidelijkt wat energiejacht precies
inhoudt, hoe je meterstanden registreert via energieid.be,

wat het belang

is van energie besparen, etc.
- Een tweede infosessie, op 15 december, werd gegeven
door Eandis met veel praktische (besparings)tips m.b.t.

energieverbruik (elektriciteit en aardgas) in en rond de
woning.
Op 8 december ging een workshop door rond 'koken met

restjes' georganiseerd door de gemeente. Omdat we
meenden dat dit ook te kaderen was binnen energie
besparen, tekenden we met de cliëntgroep hiervoor in en

namen er ook bijna voltallig aan deel
De infosessies lopen nog door

.

tot maart 2016.

Daarna

hopen we de projectwerking m.b.t. de doelgroepen van
het Welzijnsloket structureel in te bedden en uit te
bouwen.
b. Welzijnsschakels

ln 2015 werd de samenwerking tussen Welzijnsschakels en
het Welzijnsloket opgestart en geformaliseerd. Er werden
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en
ondertekend door Welzijnsschakels Malderen en OCMW
Londerzeel enerzijds en Welzijnsschakels Londerzeel en
OCMW Londerzeel anderzijds.
Daarnaast werden er 5 vergaderingen georganiseerd die

tot doel hadden om de samenwerking verder te
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concretiseren en effectieve projecten op te zetten. Het
project noodhulp is reeds in voegen gegaan sinds
november 2015. De sociale kruidenier zal normaal gezien
starten in mei 2016.
ln de loop van 2015 hebben in totaal 12 personen een
overeenkomst met het OCMW afgesloten teneinde
vrijwilligerswerk te verrichten voor het Welzijnsloket.

20L6-L2-3L

2

a. Groepswerking

ln samenwerking met de milieudienst ging in 2015 het
project 'Energiejacht op maat 'van start:
Deze infosessies rond energiezuinig huishouden liepen nog

door tot maart 2016. Kwamen o.a. aan bod :
- gezond wonen (ventileren en verluchten, CO-risico,
zonlicht, gebruik van'allesbranders'...)
- water voor iedereen - tips om minder water te

verbruiken
- hoe energie besparen zonder comfortverlies
- gebruik van natuurlijke (en dus goedkope)

huishoudproducten
ln september 2016 werd gestart met een jaarcursus

'kennismaking met computer en ¡nternet'
Doel is het aanleren van basisvaardigheden van een

computer, leren e-mailen en surfen op het World Wide
Web.

ln deze cursus, die wekelijks doorgaat en gedurende een
volledig schooljaar, worden de cursus ' lnitiatie in de
informatica' en de cursus 'lnternet 1' samengevoegd.
Op deze manier leren de cursisten sneller met internet

werken zonder eerst de hele initiatiecursus te volgen, kan
men sneller praktijkgerichte oefeningen maken en wat al
geleerd werd onmiddellijk toepassen tijdens het

verkennen van het internet.
Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met

het CVO Meise Jette. Deze lessen gaan ter plaatse door in
het Gemeenschapscentrum Walschap. 12 personen
schreven zich in waarvan de meesten ook zijn blijven
komen.
b. Welzijnsschakels

ln 2015 werd de samenwerking tussen Welzijnsschakels en
het Welzijnsloket opgestart en geformaliseerd. Er werden
samenwerkingsovereen komsten opgesteld en

ondertekend door Welzijnsschakels Malderen en OCMW
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Londerzeel enerzijds en Welzijnsschakels Londerzeel en
OCMW Londerzeel anderzijds.
Daarnaast werden er 5 vergaderingen georganiseerd die

tot doel hadden om de samenwerking verder te
concretiseren en effectieve projecten op te zetten. Het
project noodhulp is reeds in voegen gegaan sinds
november 2015. De sociale kruidenier zal normaal gezien
starten in mei 2016.
ln de loop van 2015 hebben in totaal 12 personen een
overeenkomst met het OCMW afgesloten teneinde
vrijwilligerswerk te verrichten voor het Welzijnsloket.

2017-L2-3t

0

ln 2017 werden er geen specifieke preventieprojecten
vanuit het Welzijnsloket georganiseerd.

20t8-L2-3r

0

ln 201.8 werden er geen specifieke preventieprojecten
vanuit het Welzijnsloket georganiseerd.

2019-t2-3t

0

ln 2019 werden er geen specifieke preventieprojecten

vanuit het Welzijnsloket georganiseerd.

i'l.ri
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76

ln 20L4 werd in december een bedeeldag georganiseerd
waarbij alle uitgenodigde cliënten op 2 dagen tijd hun
vooraf samengesteld voedselpakket konden ophalen. Het
voedselpakket werd gemaakt aan de hand van het aantal
gezinsleden. Dit pakket werd eveneens aangevuld met
verse groeten en fruit die we gratis konden ophalen bij de

fruitveiling. Het OCMW moest zich hiervoor inschrijven en
een toegangspas aanvragen.
De bedeeldag van het voedsel van BIRB bracht 76 cliënten

op de been die effectief hun pakket kwamen afhalen. Er

werden echter in totaal 101 cliënten voor deze bedeeldag
uitgenodigd.
Na de bedeeldag wordt wat rest nog verder verdeeld

onder de cliënten wanneer zij zich aanbieden en wordt
ingeschat door de maatschappelijk werker dat hulp in de

vorm van voeding noodzakelijk is.

20ts-L2-3L

55

ln 2015 werd begin december een bedeeldag
georganiseerd om de tot dan ontvangen voeding te

verdelen onder de cliënten (nog niet alle voeding was
beschikbaar maar er werd beslist om toch al een bedeling
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te organiseren). Er werden in totaal 112 cliënten/gezinnen
uitgenodigd. Daarvan kwamen er uiteindelijk 55 opdagen.
20L6-L2-3L

37

De buurtwinkel is een nieuw project van het Welzijnsloket

dat in 2016 werd opgestart. De buurtwinkel werd geopend
op 25 mei 2016. Dit werd gevolgd door een maandelijkse
openingsdag, telkens de 4de maandag van de maand,

uitgezonderd de zomermaanden juli en augustus.
Doorheen het jaar 2016 telde de buurtwinkel aldus 5
edities.
ln de loop van 2016 waren in totaal 98 cliënten gerecht¡gd

tot winkelen bij de sociale kruidenier. We geven hierbij
een overzicht van de aanwezigen op de verschillende
edities (mei 39 aanwezigen, juni 35 aanwezigen,

september 39 aanwezigen, oktober 38 aanwezigen en
december 35 aanwezigen. Met andere woorden een
gemiddeld aantal aanwezigen van 37.
75 individuele personen kwamen minstens één keer
kwamen winkelen. 53 personen kwamen gedurende de

referteperiode van 2016 minstens 2 keer winkelen bij de
buurtwinkel. Dit is 52 procent van de gerechtigden.
We stellen aldus vast dat ongeveer de helft van de
gerechtigden regelmatig gebruik maakt van de

buurtwinkel. ln de loop van het voorjaar 2017 plannen we
een tevredenheidsbevraging via een korte enquête bij de
deelnemers.
De Sociale Kruidenier verstrekt een aanbod van producten

die rechthebbenden nodig hebben om een menswaardig
leven te kunnen leiden. Concreet zijn dit producten die
nodig zijn in het huishouden en voor de (persoonlijke)
verzorging van de leden van het gezin. Er worden zowel

voedingsmiddelen als onderhouds- en
verzorgingsproducten aangeboden.
Naast de producten die in de buurtwinkel worden

verkocht, is er ook een aanbod van gratis producten. Het
gaat hier dan om (verse) voedseloverschotten van de
veiling alsook producten via de Europese voedselbank
(FEAD).

Gedurende de referteperiode werd 1300 kilogram aan
verse groenten verdeeld onder de gerechtigden op
toegang tot de buurtwinkel. Daarnaast werden ook

producten van de Europese Voedselbank verdeeld.
De focus ligt vooral op het aanbieden van betaalbare,

gezonde producten. Vaak zijn de inkomsten van de

OCMW Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

p.49

doelgroep ontoereikend om er een gezonde levensstijl
met evenwichtige voeding op na te houden. Via het
aanbod van gezonde producten, geven we personen in
(kans)armoede de mogelijkheid om verse en gezonde

producten aan te kopen.
De verkoopprijs van de producten bepalen we op basis van
de aankoopprijs. Gezonde en levensnoodzakelijke

producten verkopen we aan 50 procent van de door ons
aangekochte prijs. Minder gezonde zaken zoals snoep,
chocopasta,

...

verkopen we aan 70 procent van de door

ons aangekochte prijs.
De totale kostprijs voor de buurtwinkel in 2016 bedroeg

aldus 2 204,82 euro. Hierbij dient te worden opgemerkt

dat in dit bedrag ook de eenmalige kosten zitten als gevolg
van de opening van de buurtwinkel (998.17 euro).
De werking van de buurtwinkel draait voornamelijk op de

werkkracht van de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn allen
aangesloten bij Welzijnsscha kel Londerzeel Sint-Kristoffel,
waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben
afgesloten in functie van de buurtwinkel én die een
vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend.
ln totaal zijn er 10 vrijwilligers actief binnen dit project. Zij
nemen o.a. volgende taken op: aankoop van de producten
bij Colruyt, ophalen van groenten en fruit bij de veiling,
bemannen van de buurtwinkel, onthaal van cliënten.

2017-t2-3t

De buurtwinkel opende 12 keer zijn deur, zijnde één maal

40

per maand. ln 2OL7 waren er 111 gerechtigden.
Gemiddeld komen er 40 gerechtigden per openingsdag
langs in de Buurtwinkel.

20L8-t2-3L

50

De buurtwinkel opende 12 keer zijn deur, zijnde één maal

per maand. ln 2018 waren er 124 gerechtigden.
Gemiddeld komen er 50 gerechtigden per openingsdag
langs in de Buurtwinkel.

20L9-L2-3L

50

De buurtwinkel opende 12 keer zijn deur, zijnde één maal

per maand. ln 2019 waren er 142 gerechtigden.
Gemiddeld komen er 50 gerechtigden per openingsdag
langs in de Buurtwinkel.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-01-0t

0

Jaar 2013

20L4-L2-3L

t

Jaar 2OL4

20t5-L2-3t

L

Jaar 2015
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2016-r2-3L

ln het jaar 2016 opende de buurtwinkel 5 maal zijn
deuren. Hierbij werden telkens ook producten via de

5

Europese voedselbank bedeeld.

2017-r2-3t

ln 2OI7 waren er 12 openingsmomenten van de

12

buurtwinkel

t2

2018-1.2-31

ln 2018 waren er 12 openingsmomenten van de

buurtwinkel
2019-12-37

ln 2019 waren er 12 openingsmomenten van de

72

buurtwinkel

lndicator: Aantal voedselpakketten OCMW
Verschil tussen voedselpakket OCMW en voedselpakket BIRB (buiten bedeeldag): indien een hulpvrager geen

enkele mogelijkheid heeft om aan voeding te geraken en dit ook kan bewijzen aan de hand van zijn financiële
situatie, wordt in eerste instantie gekeken of er nog voeding is van BIRB. Dit wordt dan aangevuld met voeding
uit de winkel opdat een volwaardig pakket kan worden meegegeven zodat de hulpvrager voor enkele dagen
zowel een ontbijt, lunch als avondmaal heeft. Met de voeding van BIRB alleen kunnen niet altijd volwaardige
maaltijden bij elkaar gesteld worden, Bij een voedselpakket van het OCMW gaat de maatschappelijk werker of
een medewerker van het OCMW zelf naar de winkel en wordt er een pakket gekocht voor een bepaalde prijs
(meestal 25 euro).
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-ot-or

16

Jaar 2013

2074-12-37

3

Jaar 2Ot4

2075-12-37

0

ln 2015 werd geen enkel voedselpakket van het OCMW
gegeven aan een cliënt.

2016-12-31.

ln het jaar 2016 werd geen enkel voedselpakket

0

toegekend, mede door de opstart van de buurtwinkel (en
de hierdoor andere manier van werken).
2077-12-31

2

Jaar 2017

2018-L2-31

0

werden geen voedselpakketten gegeven. Er werd wel
eventueel een pakketje samengesteld uit de producten
Er

van FEAD in de buurtwinkel.

2019-L2-3I

werden geen voedselpakketten gegeven. Er werd wel
eventueel een pakketje samengesteld uit de producten

0

Er

van FEAD in de buurtwinkel.

a

2014000011: Uitbouw modeltraject budget en schuldhulp

Jaarrekening

a

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ACf 2.2.5: Uitbouw van een sociale kruidenier en ontmoet¡ngsplaats
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lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

8.793,O2

5.213,99

9.L88,74

6.500,00

9.100,00

7.200,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ctieptan 2074000004: Aonpak van ormoede bij kinderen

en

jong odolescenten

Het aantal onbetaalde schoolfacturen stijgt zienderogen. Tevens neemt het aantal jongeren met
schulden sterk toe. Ook andere overheden beseffen dit (een Vlaams en een federaal actieplan
armoedebestrijding en een nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan). Toch heeft men het OCMW als
lokaal bestuur en als sterke regisseur nodig die het lokale armoedebeleid aanstuurt. Dit gebeurt in
een netwerk, in overleg en met actieve inbreng van de mensen in armoede en de sociale organisaties
en (onderwijs)voorzieningen in de gemeente. Met het oog op vermijden van sociale uitsluiting dienen
jongeren in armoede zich aan te sluiten bij jeugdverenigingen en deelte nemen aan sociale, culturele
en sportieve act¡viteiten. Hiervoor moet de vrijetijdscheque i.s.m. de dienst vrije tijd geëvalueerd
worden.

lndicator gekoppeld aan dit actieplan:

Meting op

Meetwaarde
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20L4-L2-3t

T7

Jaar 2014

2075-12-37

28

ln 2015 werden er 28 personen toegeleid naar
Nederlandse lessen.
De Babbeltafel werd door de verantwoordelijke van de

dienst Burgerzaken aan de maatschappelijk assistenten
voorgesteld. Dit initiatief heeft een vaste plaats
gekregen binnen het GPMI gericht op taalactivering.

20t6-L2-31

36

Jaar 201.6

2017-t2-3t

1.5

Jaar 2017

2018-12-37

22

Jaar 2OLB

2019-12-31

10

Jaar 2019

Gekoppelde acties:

2014000305: Organisatie van vorming voor vrijetijdsbegeleiders rond kinderarmoede

Jaarrekening

OCMW Londerzeel

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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a

20t401o0t2: Participeren aan de ontwikkeling van een gemeentel¡jke vrijetijdspas

Initieelbudget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) gekoppeld aan deze actie:

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-0L-OL

16

Jaar 2013

20L4-t2-3L

86

Oorzaak van deze stijging is de proactieve

rechtenuitputting.
2015-L2-3t

t25

Oorzaak van deze stijging is de proactieve
rechten uitputting.

2016-t2-3L

111

We zien een lichte daling t.o.v. vorig jaar. Er is wel een
stijging te zien in categorie 2 - mogelijks is een gedeelte
gewoon verschoven aangezien het totaal aantal ongeveer
hetzelfde is gebleven.

2077-L2-3r

159

Opnieuw een stijging. Dit komt voornamelijk door het
proactief openen van het recht op participatie en sociale
activering.

2078-r2-3t

t4L

Een lichte daling in vergelijking met vorig jaar. Opnieuw

werd ingezet op het proactief openen van het recht op
participatie en sociale activering.

20L9-t2-3L

De subsidies voor het Fonds Participatie en sociale

0

activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de
hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een

regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen
Er

werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele

participatie geopend.

',1:.:r'rt,..:.:.r,

Meting op
2014-01-01

OCMW Londerzeel

Duiding bij de meting

Meetwaarde

t2

Jaar 2Ot3
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20t4-t2-3r

25

Oorzaak van deze stijging is de proactieve

rechtenuitputting.

20t5-L2-3t

16

Jaar 2015

20L6-12-3L

34

Jaar 2OL6

2017-t2-3t

25

Jaar 2017

20L8-12-3r

31

Jaar 2018

20L9-L2-3t

0

De subsidies voor het Fonds Participatie en sociale

activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de
hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een

regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen
werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele
participatie geopend.
Er

Meting op

Meetwaarde

20L4-OI-01

10

20L4-t2-3t

3

Duiding bij de meting
Jaar

2013

Positief is dat het cijfer van de uitzonderingsgroep erg laag

ligt.

20t5-12-3t

0

Jaar 2015

2076-r2-3L

2

Positief is dat het cijfer van de uitzonderingsgroep erg laag
ligt.

20L7-t2-37

Het blijft positief dat de uitzonderingsgroep niet gebruikt

0

wordt. Het reglement is inhoudelijk goed opgebouwd
waardoor deze categorie niet of niet vaak moet gebruikt
worden.
2078-72-31

Het is nog steeds positief dat de uitzonderingsgroep niet

0

gebruikt wordt. Het reglement is ¡nhoudelijk goed
opgebouwd waardoor deze categorie niet of niet vaak
moet gebruikt worden.
20L9-12-31

De subsidies voor het Fonds Participatie en sociale

0

activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de
hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een

regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen.
Er

werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele

participatie geopend.

Meting op

OCMW Londerzeel

Meetwaarde

Duiding bij de meting
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20L4-OL-ot

0

Jaar 2013

20t4-12-3L

28

Jaar 2OL4

2015-t2-3L

51

Jaar 2015

20].6-L2-3L

52

Jaar 2016

20t7-t2-37

78

Jaar 20L7

2018-r2-3!

69

Jaar 2018

2019-t2-3L

0

De subsidies voor het Fonds Participatie en sociale

activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de
hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een

regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen.
Er werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele
part¡cipatie geopend.

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-0L-Ot

0

Jaar 2013

2014-12-3L

9

Jaar 2014

2015-L2-31

6

Jaar 2015

20L6-12-3t

13

Jaar 2Ot6

20t7-12-3L

t2

Jaar 2017

2018-t2-3t

13

Jaar 2018
De subsidies voor het Fonds Participatie en sociale

20L9-L2-3t

activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de
hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een
regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen.
werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele
participatie geopend.
Er

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

0

Jaar 2OL3

2074-L2-3t

1

Jaar

2015-L2-3t

0

Jaar 2015

20L6-L2-3L

2

Jaar 2Ot6

20t7-t2-3L

0

Jaar 2017

20t8-L2-31

0

Jaar 2018
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20L9-\2-3L

0

De subsidies voor het Fonds Participatie en sociale
activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de

hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een

regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen
Er

werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele

participatie geopend.

Meting op
20L4-72-37

Meetwaarde
4465,56

Duiding bij de meting
3.781 euro subsidie versus 4465,56 euro toegekend (684.56 euro)

20L5-L2-31

4132,83

We ontvingen 3111 euro subsidie. Bijgevolg gaven we
1021.83 euro meer uit, als gevolg van de proactieve

rechtenuitputting.
20L6-L2-3t

3885,85

We ontvingen 3 2L7 euro subsidie. Bijgevolg gaven we 668
euro meer uit, als gevolg van de proactieve

rechtenuitputting.
20L7-L2-37

4942,00

We ontvingen in totaal 7 066,00 euro voor manifestaties
en kinderarmoede samen. Van dat bedrag moest

minimum 25% gebruikt worden voor kinderarmoede.
Tussen 25% en 50% moest gebruikt worden voor een

collectieve module. Het restbedrag van maximum 50% is

vrijelijk te besteden binnen het luik bevorderen van
maatschappelijke participatie en bestrijding van
kinderarmoede. Er mocht dus maximum 3 533,00 euro
gebruikt worden voor dit luik, maar er werd 4942,00 euro

gebruikt of
2018-r2-3L

6202,07

1 409

euro te veel.

We ontvingen in totaal 7 934,00 euro voor manifestaties
en kinderarmoede samen. Van dat bedrag moest

minimum 25% gebruikt worden voor kinderarmoede.
Tussen 25% en 50% moest gebruikt worden voor een

collectieve module. Het restbedrag van maximum 50% is

vrijelijk te besteden binnen het luik bevorderen van
maatschappelijke participatie en bestrijding van
kinderarmoede. Er mocht dus maximum 3 967 euro
gebruikt worden voor dit luik, maar er werd 6202,07 euro

gebruikt of 2235,07 euro te veel.
20L9-t2-3L

0

De subsidies voor het Fonds Participat¡e en sociale

activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de
hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een
regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen
Er

werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele

participatie geopend.
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Meting op
2014-L2-31

Meetwaarde

Duiding bij de meting

70

70 van de 114 personen brachten effectief iets binnen

(maakten gebruik van hun recht).

2015-r2-3L

62

62van de 141 personen brachten effectief iets binnen
(maakten gebruik van hun recht). Dat is dus bijna 44%van
de dossiers waarvoor het recht geopend werd. ln 2014
ging het over 6t%o. De relatief laattijdige beslissing van de
Vlaamse Overheid om dit fonds verder te zetten, speelt

waarschijnlijk een rol. Afgelopen jaar kon het recht pas
toegekend worden vanafjuni; in20t4 konden er al vanaf
maart terugbetalingen gebeuren.
Er

dient in dit verband ook te worden opgemerkt dat er

een toegankelijke folder werd ontwikkeld waarin de

mogelijkheden werden weergegeven wat betreft de
activiteiten die worden terugbetaald door het fonds.
Elkeen waarvoor het recht werd geopend, kreeg samen
met de beslissing ook deze folder.

6I

2016-t2-3L

61 van de147 personen brachten effectief iets binnen

(maakten gebruik van hun recht). Dat is dus ongeveer
4t,5%ovan de dossiers waarvoor het recht geopend werd
Dit is ongeveer dezelfde waarde als in 2015 (toen bijna
44%1.

2017-t2-3t

76

76 van de 184 personen brachten effectief iets binnen

(maakten gebruik van hun recht). Dat is dus ongeveer
41,3%ovan de dossiers waarvoor het recht geopend werd.
Dit is quasi dezelfde waarde als in 2016 (toen 41,5%).

2018-12-3L

95

95 van de L72 personen brachten effectief iets binnen

(maakten gebruik van hun recht). Dat is dus ongeveer
55,2Yovan de dossiers waarvoor het recht geopend werd.
Dit is een lichte stijging t.o.v.2OL7.

20t9-72-3L

0

De subsidies voor het Fonds Participatie en sociale
activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de

hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een

regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen.
werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele
participatie geopend.
Er
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Meting op

20L4-t2-3L

l

Meetwaarde

Duiding bij de meting

7

ln20t4 werden in totaal 7 daguitstappen aangevraagd
voor cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet
aangevraagd. Het betreft echter slechts 3 dossiers
waarvoor deze aanvragen gebeurden (er werden 5
uitstappen gevraagd voor eenzelfde gezin).

20L5-t2-3L

3

ln 2015 werden in totaal 3 daguitstappen aangevraagd
voor cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet
aangevraagd. Het betreft echter slechts 2 dossiers

waarvoor deze aanvragen gebeurden (er werden 2
uitstappen gevraagd voor eenzelfde gezin).
Conclusie: er wordt te weinig gepromoot bij de cliënten.

Maatregel: opnemen in het overzicht rechtenuitputting.
20L6-L2-3L

5

ln20L6 werden in totaal 5 daguitstappen aangevraagd
voor cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet
aangevraagd. Het betreft 4 dossiers waarvoor deze
aanvragen gebeurden (er werden 2 uitstappen gevraagd

voor eenzelfde gezin).
Conclusie: vakantieparticipatie wordt nog steeds te weinig
gepromoot bij de cliënten. Maatregel: opnemen in het

overzicht rechten u itputting.
2017-L2-3L

6

ln20t7 werden in totaal 6 daguitstappen aangevraagd
voor cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet
aangevraagd. Het betreft 4 dossiers waarvoor deze
aanvragen gebeurden (er werden 3 uitstappen gevraagd
voor eenzelfde gezin).
Conclusie: vakantieparticipatie wordt nog steeds te weinig
gepromoot bij de cliënten. De maatregel die we vorig jaar
namen, namelijk vakantieparticipatie opnemen in het

overzicht rechtenuitputting, werd uitgevoerd maar heeft
dus nog geen effect gehad.
20L8-L2-3L

2

ln 2018 werden slechts 2 daguitstappen aangevraagd voor
cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet
aangevraagd. Het betreft 2 verschillende dossiers

waarvoor deze aanvragen gebeurden.
Conclusie: vakantieparticipatie wordt nog steeds te weinig
gepromoot bij de cliënten. De maatregel die we in 2016
namen, namelijk vakantieparticipatie opnemen in het

overzicht rechtenuitputting, werd uitgevoerd maar heeft
dus nog geen effect gehad. Mogelijks biedt een
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samenwerking met de dienst Vrije Tijd nieuwe
mogelijkheden.
2019-12-31

ln 2019 werden 7 daguitstappen aangevraagd voor
cliënten van het OCMW. Eén vakantie werd aangevraagd

8

Het betreft 8 verschillende dossiers waarvoor deze
aanvragen gebeurden.

Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar. ln 2018
werden slechts 2 daguitstappen aangevraagd. Cliënten
werden in 2019 actiever geïnformeerd door de
maatschappelijk werkers over de mogelijkheden via het
Steunpunt Vakantieparticipatie.

lndicator: Aantal geopende individuele dossier soc¡o-culturele participatie
Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname van de cliënten aan
activiteiten op sociaal, cultureel of sportief vlak kan stimuleren,
Het fonds 'Participatie en sociale activering' (vroeger 'sociocultureel participatiefonds') wordt ter beschikking
gesteld door de POD Maatschappelijke lntegratie en bedroeg 6 L77,OO euro voor het jaar 2014. Het OCMW kan
dit bedrag aanwenden om bovenvermelde activiteiten van cliënten te bekostigen. Specifiek opgelegde
regelgeving over hoeveel er aan wie mag gegeven, is er niet. ln 2013 werd hiervoor reeds een reglement
goedgekeurd. Dit bleef behouden in 2O!4, doch werden enkele wijzigingen doorgevoerd.
De doelgroep werd onderverdeeld in 3 categorieën. Naast deze 3 categorieën worden de cliënten

onderverdeeld in groepen volgens de indeling op school. Dit werd ingevoerd omdat we zagen dat een kleuter
minder snel deelneemt aan sociaal-culturele activiteiten dan een kind dat in de lagere of middelbare school zit.
Voor de groep 'c' werden de bedragen gebruikt zoals in 20L3. Voor groep 'a' en 'b' werden de bedragen
aangepast: minder voor de kleuters t.o.v. groep 'c' en meer voor de kinderen in lager en middelbaar onderwijs
t.o.v. groep 'c'.

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

54

Jaar 2013

201.4-!2-3L

t'J.4

Jaar 2Ot4

2015-12-31

74t

Jaar 2015

2016-I2-3t

147

Jaar 2Ot6

2017-12-3L

184

Jaar 2O17

2018-12-31.

172

Jaar 2018

2019-12-31

0

De subsidies voor het Fonds Participatie en sociale

activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de
hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een
regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen
werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele
participatie geopend.
Er

tndicator: Bedrag effectief toegekend voor schoolkosten
Meting op

OCMW Londerzeel

Meetwaarde

Duiding bij de meting
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20L4-t2-3I

2073,t3

2.387 euro subsidie versus 2073.I3 euro toegekend
(+313.87 euro)

2015-12-31

854,86

We ontvingen 2O75 euro subsidie. Bijgevolg gebruikten we
deze niet volledig op. Dit heeft te maken met de strikte
regelgeving betreffende de mogelijke onkosten die we
binnen deze subsidie mogen onderbrengen.

2016-L2-3t

We ontvingen 2 t44 euro subsidie. Bijgevolg gebruikten

963,78

we deze niet volledig op. Dit heeft te maken met de strikte
regelgeving betreffende de mogelijke onkosten die we
binnen deze subsidie mogen onderbrengen.

2017-!2-31

We ontvingen in totaal 7 066,00 euro voor manifestaties

892,62

en kinderarmoede samen. Van dat bedrag moest

minimum 25% gebruikt worden voor kinderarmoede. Er
mocht dus maximum L766,50 euro gebruikt worden voor

dit luik, maar er werd slechts 892,62 euro gebruikt.
Bijgevolg gebruikten we deze niet volledig op. Dit heeft te
maken met de strikte regelgeving betreffende de

mogelijke onkosten die we binnen deze subsidie mogen
onderbrengen.

2078-L2-3t

We ontvingen in totaal 7 934p0 euro voor manifestaties

1089,06

en kinderarmoede samen. Van dat bedrag moest

minimum 25% gebruikt worden voor kinderarmoede. Er
mocht dus maximum 1 983,50 euro gebruikt worden voor

dit luik, maar er werd slechts

1

089,06 euro gebruikt.

Bijgevolg gebruikten we deze niet volledig op. Dit heeft te
maken met de strikte regelgeving betreffende de

mogelijke onkosten die we binnen deze subsidie mogen
onderbrengen.
2019-72-37

De subsidies voor het Fonds Participatie en sociale

0

activering werden pas na de zomer uitgewerkt door de
hogere overheid als gevolg van het ontbreken van een

regering. De bijkomende bepalingen maakten het
onmogelijk om het huidige reglement nog toe te passen.
Er werden bijgevolg geen dossiers socio-culturele
participatie geopend.

a

2014000013: Verbeteren van kansen in onderwijs voor kinderen en adolescenten in armoede

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator{en) gekoppeld aan deze actie:
OCMW

Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

p.61

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-oL-oL

L

Jaar 2013

20L4-L2-3t

0

Eind 2014 vond een startgesprek met de
cultuurbeleidscoördinator plaats. Conclusie :
* Uitbreiden overleg lager onderwijs naar 2xfiaar

* Middelbare scholen kunnen we zelf individueel
benaderen.
Het doel: acties aftoetsen bij scholen, zodat deze

eventueel in een jaarprogramma kunnen opgenomen
worden.

20L5-t2-3t

Bij wijze van proefproject neemt een maatschappelijk

4

assistent van het Welzijnsloket deel aan de werkgroep

'Kostenbewust Onderwijs'van Virgo Sapiens. Binnen deze
werkgroep werd doorheen 2015:
- Een flyer m.b.t. het aanbod van het Welzijnsloket bij
onbetaalde schoolfacturen ontwikkeld,
- Een procedure afgesproken waarop er met onbetaalde
schoolfacturen zal worden omgegaan,
- Een vaste contactpersoon binnen het Welzijnsloket
aangesteld voor school en ouders.

werkgroep een presentatie gegeven van het
aanbod dat vanuit het OCMW kan gedaan worden ten

- Aan de

aanzien van ouders bij onbetaalde schoolfacturen.
Dit alles ging tijdens de periode september-oktober 2015
in voege. Tot op heden werd er slechts één potentiële

cliënt doorverwezen.
ln 2016 zal er een evaluatie plaatsvinden

20L6-L2-31

ln het jaar 2016 vond er één overlegmoment plaats met

0

Virgo Sapiens (Secundair Onderwijs). Hierbij dienden we te
concluderen dat het doorverwijzen van mensen die
moeilijkheden ervaren met het betalen van hun
schoolfactuur naar het OCMW bijzonder moeizaam

verloopt. Zo mochten we geen enkele rechtstreekse
doorverwijzing noteren in het jaar 2017. Bovendien kreeg
de contactpersoon van Virgo Sapiens betreffende

kostenbewust onderwijs een andere functie. Dit had als
gevolg dat er geen verdere opvolging meer is op heden bij
de school. Er staan op heden geen verdere

overlegmomenten meer op de planning.
2017-t2-3L

0

Jaar 2017

20L8-L2-3t

15

Als gevolg van de integratie OCMW-gemeente kwam

onderwijs terecht binnen de cluster Leven en Welzijn, en

OCMW Londerzeel
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werden de banden structureel aangehaald. Samen met het
gemeentelijk onderwijs werd :
- de omgevingsanalyse opgemaakt,

- een maandelijks O-MAT opgericht,
- de budgetopmaak 2019 gedaan,
- de functiekaart voor een coördinator onderwijs

opgesteld.

20t9-t2-3L

55

Begin 2019 werd de coördinator onderwijs aangesteld

Het maandelijkse O-MAT is een heeljaar door gegaan.
Wekelijks gaat een bilateraal overleg onderwijs door.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-Ot-0L

27

Jaar 2013

20L4-t2-37

2T

Doorheen het jaar 2014 stelden 10 nieuwe hulpvragers de
vraag om hen te helpen bij het invullen van de school- of

studietoelage. ln totaal werden 21 dossiers aangevraagd
en/of opgevolgd gedurende het schooljaar 2014-2015. Van
die 21 dossiers zijn er dus 11 aanvragen/opvolgingen voor
een gekende cliënt.

2015-L2-3t

28

Doorheen het jaar 2015 stelden 10 nieuwe hulpvragers de
vraag om hen te helpen bij het invullen van de school- of
studietoelage (kan voor verschillende school- of
academiejaren zijn).
ln totaal werd voor 28 gezinnen een aanvraag gedaan

en/of opgevolgd gedurende het schooljaar 2014-2015. Het
gaat om in totaal 56 individuele aanvragen. Van die 56
aanvragen werden er reeds 41 goedgekeurd en 4
aanvragen afgekeurd. 11 aanvragen zijn nog in onderzoek.

2016-t2-3t

26

Doorheen het jaar 2016 stelde slechts 1 nieuwe
hulpvrager de vraag om hem/haar te helpen bij het
invullen van de school- of studietoelage (kan voor
verschillende school- of academiejaren zijn).
ln totaal werd voor 26 gezinnen een aanvraag gedaan

en/ofopgevolgd gedurende het schooljaar 2015-2016. Het
gaat om in totaal 54 individuele aanvragen. Van die 54
aanvragen werden er reeds 47 goedgekeurd en 6
aanvragen afgekeurd. Eén aanvraag is nog in beraad.

We merken een daling op in de nieuwe aanvragen om te
helpen bij het indienen van de schooltoelage. Het aantal
dossiers waarin een aanvraag werd gedaan is ongeveer
hetzelfde gebleven.

2017-r2-3r

39

Doorheen het jaar 2017 stelden 7 nieuwe hulpvragers de
vraag om hem/haar te helpen bij het invullen van de
school- of studietoelage (kan voor verschillende school- of
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academiejaren zijn).
ln totaal werd voor 39 gezinnen een aanvraag gedaan

en/of opgevolgd gedurende het schooljaar 20!6-2017. Het
gaat om in totaal 66 individuele aanvragen. Van die 66
aanvragen werden er reeds 53 goedgekeurd en 4
aanvragen afgekeurd. Er zijn nog 9 aanvragen in beraad.

We merken een lichte stijging op in de nieuwe aanvragen
om te helpen bij het indienen van de schooltoelage. Het

aantal dossiers waarin een aanvraag werd gedaan is dan
weer gestegen (van 26 gezinnen in 2016 naar 39 gezinnen
in20L7).

2018-72-3r

48

Doorheen het jaar 2018 stelden 6 nieuwe hulpvragers de
vraag om hem/haar te helpen bij het invullen van de
school- of studietoelage (kan voor verschillende school- of

academiejaren zijn).
ln totaal werd voor 48 gezinnen een aanvraag gedaan

en/of opgevolgd gedurende het schooljaar 2017-2018. Het
gaat om in totaal 90 individuele aanvragen. Van die 90
aanvragen werden er reeds 76 goedgekeurd en 10
aanvragen afgekeurd. Er zijn nog 4 aanvragen in beraad.
We merken een stijging op in het aantal dossiers waarin
een aanvraag werd gedaan (van 39 gezinnen in2OL7 naar
48 gezinnen in 2018). Het aantal individuele dossiers steeg

hierdoor van 66 naar 90.
2019-L2-3L

19

Doorheen het jaar 2019 stelden 6 nieuwe hulpvragers de
vraag om hem/haar te helpen bij het invullen van de
school- of studietoelage (kan voor verschillende school- of

academiejaren zijn).
ln totaal werd voor L9 gezinnen een aanvraag gedaan

en/of opgevolgd. Het gaat om in totaal 36 individuele
aanvragen. Van die 36 aanvragen werden er reeds 29

goedgekeurd en 6 aanvragen afgekeurd. Er zijn nog 2
aanvragen in beraad.

We merken een daling op in het aantal dossiers waarin
een aanvraag werd gedaan (van 48 gezinnen in 2018 naar
19 gezinnen in 2019). Het aantal individuele dossiers

daalde hierdoor van 90 naar 36.Deze daling is te wijten
aan het feit dat de school- en studietoelagen vanaf

schooljaar 20L9 -2020 automatisch worden opgestart via
het groeipakket voor kinderen in het kleuter-, lager en
secundair onderwijs. Het gaat dus voornamelijk om
aanvragen voor studenten hoger onderwijs en aanvragen

die in 2019 gebeurd zijn voor het schooljaar 2018 -2019.
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ACT

2,3.5: lntergenerationele ontmoetingen integreren in de dagelijkse werking van het Zorgloket

Jaarrekening

OCMW Londerzeel

Initieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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Prioritaire doelstelling: 2014000003 : Maximale uitputting van de sociale rechten
door proactief werken en toegankelijke dienstverlening
Prioiritaire doelstellins in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling

*@,
cüepton 2014000005 : Prooctief werken stimuleren

Strijden tegen onderbescherming vereist een proactieve aanpak die de klassieke responsieve
hulpverlening verbreedt, inspeelt op scharniermomenten en focus legt op preventie, opsporen,
benaderen, toeleiding, toegang, onthaal, rechtendetectie, realiseren van rechten en nazorg . De
toegankelijkheid van de onze lokale hulp é en dienstverlening aan de Londerzeelse burger wíllen we
breder invullen dan een louter fysiek gegeven en voortdurend afmeten aan zeven
toegankelijkheidscriteria (de 7 B's) = bruikbaarheid en berouwbaarheid
bekendheid ; bereikbaarheid ; beschikbaarheid ; betaalbaarheid.

-

begrijpbaarheid en

Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan

lndicatoren sekoppeld aan dit actieplan:

Meting op
20L4-72-31

Meetwaarde

Duiding bij de meting

1s89

Het aantal cliëntcontacten aan de balie werden pas vanaf

de

invoering

van het

COT-systeem nauwkeurig
geregistreerd. Dit cijfer is dus van juni 2014 tot en met
december 2014.
2015

2015-12-37

3466

Jaar

2016-L2-3L

2553

Jaar

2017-t2-37

2508

Jaar 2OL7

20L8-L2-3r

3223

Jaar 2018. Er is een stijging waarneembaar van ongeveer

2016

700 cliëntcontacten wat toch behoorlijk veel is.

2019-t2-3t

254s

Jaar 2019. Dit is merkelijk minder dan in 2018. Dit ¡s te

wijten aan het feit dat er een maatschappelijk werker
minder werkzaam was op het Welzijnsloket gedurende
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de periode januari - augustus ten opzichte van het jaar
20L8.
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Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-oL-oL

321

Jaar 2013

20L4-t2-3t

228

Jaar 2074

207s-12-3r

209

Jaar 2Ot5

20L6-t2-3L

t75

Jaar 20L6

20L7-72-3t

169

Jaar 2OL7

20t8-t2-37

t57

Jaar 2Ot8

20L9-L2-3t

L40

Jaar 2O19
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Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-01-0t

38

Jaar 2013

2014-t2-3L

16

Jaar 20L4

20L5-L2-3L

24

Jaar 2015

20L6-L2-3t

8

Jaar 2076

2017-L2-3L

LI

Jaar 2OL7

20L8-L2-37

4

Jaar 2018

2019-L2-3t

5

Jaar 2Ot9
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Meting op

1r

lÍriì,

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-0L-OL

274

Jaar 2OL3

2014-L2-31

251

Jaar 2OL4

20L5-t2-31

342

Jaar 2015

20L6-12-3L

313

Jaar 20L6

2017-12-3t

276

Jaar 2017

OCMW Londerzeel

,', l'

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

p.67

2018-12-3L

206

Jaar 2018

2019-t2-3t

186

Jaar 2Qt9

li' t,i.li,t'
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Meting op
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Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-OL-Ot

51

Jaar 2013

20L4-72-3L

53

Jaar

2015-12-3L

48

Jaar 2015

20L6-L2-31

44

Jaar 2Ot6

20t7-t2-3t

40

Jaar 2OL7

20t8-12-3t

27

Jaar 2018

2019-12-3L

4L

Jaar 2019
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Meting op

2Ot4
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Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

6

Jaar 2013

20t4-t2-3L

7

Jaar 2OI4

2015-t2-3L

4

Jaar 2075

20L6-L2-3t

2

Jaar 2OL6

20L7-12-31

3

Jaar

2018-12-3L

5

Jaar 2018

20t9-L2-3r

5

laar 2019
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Meting op

lrr

20t7
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Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-0t-0L

13

)aar 2073

2014-L2-3t

10

Jaar 2O14

20Ls-L2-31

10

Jaar 2015

2076-12-3L

8

Jaar 2OL6

2017-L2-31

6

Jaar

2018-L2-3t

6

Jaar 2018

2079-r2-3L

6

Jaar 2O]-9
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lndicator¡ Aantal aanvragen

lW/lT

Als je tussen 21 en 65 jaar oud bent en een verminderde geestelijke en/of fysieke zelfredzaamheid hebt, kan

je recht hebben op een inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming (lVT) of (lT). Als je die
aanvraagt, wordt eerst je graad van invaliditeit vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid.
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-Ot-0I

44

Jaar 2013

2014-72-3L

60

Jaar 2074

2015-12-31.

55

Jaar 20L5

2076-12-37

33

ln het jaar 2016 hadden we 33 aanvragen lT/lVT, waarvan
20 eerste aanvragen en L3 herzieningen.

2017-t2-31

4t

Jaar 2077

2018-12-31

8

Voor 2018 hebben we ons gebaseerd op de ticketjes
binnen het COT systeem. Voorbije jaren werden de cijfers
opgevraagd bij de FOD Sociale Zekerheid.

2019-12-31

Voor 2019 hebben we ons gebaseerd op de contacten

22

binnen het COT-systeem.

lndicator: Aantal aanvragen THAB
De Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB) is een uitkeríng voor ouderen (65+) met een verminderde
graad van zelfredzaamheid. Deze tegemoetkoming wil de meerkost vergoeden van mensen die het moeilijk

hebben om bijvoorbeeld zelf huishoudelijke taken uit te voeren of zich te wassen, zich te verplaatsen,
moeilijk zonder toezicht kunnen leven, moeite hebben bij het leggen van sociale contacten.
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-O1.-0r

120

Jaar 2013

20L4-72-3r

1s3

Jaar 2Ot4

2075-t2-31

130

Jaar 2015

20L6-r2-3r

r11,

ln het jaar 2Ot6 hadden we

1LL aanvragen

THAB,

waarvan 66 eerste aanvragen en 45 herzieningen.

2077-12-3r

75

Jaar 2OI7

20L8-r2-31

72

Voor het jaar 2018 hebben we ons gebaseerd op de
ticketjes binnen het COT systeem. De voorbije jaren

werden de cijfers opgevraagd bij de FOD Sociale
Zekerheid. Nu staan de Zorgkassen in voor de aanvragen
'Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood - THAB'.
2019-12-31

Voor 2019 hebben we ons gebaseerd op de contacten

35

binnen het COT-systeem.

lndicator: Aantal aanvragen parkeerkaart
Met deze kaart kan je parkeren op plaatsen voorbehouden aan mensen met een handicap
OCMW Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 20L9

p.69

Duiding bij de meting

Meetwaarde

Meting op
2014-01-01

96

Jaar 2013

20L4-12-3L

L4t

Jaar

2015-L2-3L

161

Jaar 2015

2016-L2-3L

118

Jaar 2OL6

20L7-L2-31

83

)aar 2Ot7

20L8-72-31

23

Voor het jaar 2018 hebben we ons gebaseerd op de

20t4

ticketjes in het COT-systeem. De voorbije jaren op cijfers
die we ontvingen van de FOD Sociale Zekerheid.

20L9-t2-3t

Voor het jaar 2Ot9 hebben we ons gebaseerd op de

55

ticketjes in het COT-systeem
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Meting op
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Duiding bij de meting

Meetwaarde

20t4-ot-0L

0

Jaar 2013

20L4-t2-3t

0

We hebben geen zicht op het aantal toeleidingen naar
bovenlokale rechten. ln de werkgroep COT wordt
bekeken hoe we dat eventueel vanaf 2015 wel kunnen
meten.

20L5-12-31

Tot op heden hebben we geen zicht op het aantal
toeleidingen naar bovenlokale rechten. De COT-

0

werkgroep focuste op andere zaken. Dit element blijft
echter op hun planning staan en dient binnen de COTmodule te worden geintegreerd.

Tot op heden hebben we geen zicht op het aantal
toeleidingen naar bovenlokale rechten. De COT-

20L6-12-3t

werkgroep focuste op andere zaken. Dit element blijft
echter op hun planning staan en dient binnen de COTmodule te worden geintegreerd.
2017-L2-3L

De bovenlokale rechten werden toegevoegd aan het zgn.

0

'traject rechtenuitputting'. Hierdoor worden

ze

standaard overlopen wanneer een cliënt zich aanmelt.
Eén nadeel aan deze werkwijze: er kunnen geen tellingen

uit gegenereerd worden.

20L8-L2-3t

Het uitputten van bovenlokale rechten werd verankerd

0

in de dagelijkse praktijk.

20L9-t2-3t

Het uitputten van bovenlokale rechten werd verankerd

0

in de dagelijkse praktijk.

liri,l,ir:,trì1,:ri1;,,\.t;irl,iì.tlil i;r1.r1l,,ii,r]'i:,¡:1,¡;,ì
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Lokale rechten zijn rechten die niet door het OCMW als lokaal bestuur toegekend worden, maar wel in de

korf van een andere lokale instantie zitten.

Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-oL-01

0

Jaar

2014-L2-31

0

We hebben geen zicht op het aantal toeleidingen naar
bovenlokale rechten. ln de werkgroep COT wordt
bekeken hoe we dat eventueel vanaf 2015 wel kunnen

2013

meten.

201.5-r2-37

Tot op heden hebben we geen zicht op het aantal
toeleidingen naar lokale rechten. De COT-werkgroep

0

focuste op andere zaken. Dit element blijft echter op hun

planning staan

en dient binnen de

COT-module te

worden geTntegreerd.
2016-12-37

De COT -werkgroep kwam tot de conclusie dat deze
indicator niet kan gemeten worden via de COT-module.

0

Het is mogelijk de toeleidingen te registreren, maar deze

data kan niet geëxporteerd worden.
2018-12-37

Het proactief uitputten van lokale rechten maakt deel uit

0

van de dagelijkse praktijk.

2019-72-3t

Het proactief uitputten van lokale rechten maakt deel uit

0

van de dagelijkse praktijk.

I

nd¡cator: Aantal cliëntcontacten ZL onthaalbalie (totaal)

cliëntcontact is elk contact dat een maatschappelijk werker van het Zorgloket heeft met een (potentiële)
cliënt.
Een

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

201,4-0L-01.

1373

Jaar 2013

2014-L2-37

1394

Jaar

2015-1.2-3L

7267

laar 2015

2076-72-31

7233

Jaar 2016

2017-t2-37

L746

Jaar

20t8-t2-31

1034

Jaar 20L8

2079-72-31_

1000

Jaar 2Ot9

2074

20t7

lndicator: Aantal aanvragen attesten zonder financiële tegemoetkoming
Er kan soms

een attest aangevraagd worden zonder dat daar een financiële tegemoetkoming tegenover

staat.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-Ot-O1.

3

Jaar 2Ot3

2074-72-3I

2

Jaar

OCMW Londerzeel
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20L5-L2-3t

4

Jaar 2015

20L6-!2-3r

64

Jaar 2016

2017-r2-3!

32

Jaar 20L7.

De daling is, volgens onze inschatting, te wijten aan de

digitalisering van de aanvraagprocedure. Burgers
kunnen dit steeds makkelijker zelf, van thuis, aanvragen.
2018-12-31

7

Jaar 2018

2079-r2-3t

t

Jaar 2019

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-0L-0L

183

Jaar 2013

20t4-t2-3t

296

Ongeveer 1/3de van deze vragen komen vanuit het
Zorgloket.

20t5-t2-3t

De sociale dienst vroeg de jurist 158 keer om hulp.

158

Ongeveer een derde van deze vragen komen vanuit het
Zorgloket.
20L6-12-31

Wat 2016 betreft kon de Welzijnskoepel ons nog geen

0

gegevens bezorgen aangezien ook zij hun jaarverslag pas

tegen mei 2017 wensen te finaliseren.
20L7-L2-3L

Desondanks eerdere beloftes, kan de Welzijnskoepel

0

voor zowel 2016 als 2017 geen cijfers aanleveren omdat
er voor deze jaren blijkbaar geen registraties werden
bijgehouden. De juristen die toen in dienst waren (en
ook de algemeen coördinator) werken niet meer bij de
Welzijnskoepel dus kunnen ze dit niet meer nagaan,
aldus de Welzijnskoepel.

20t8-t2-31

239

ln 2018 behandelde de juriste van de Welzijnskoepel
voor Londerzeel (vooral voor het OCMW maar ook in
mindere mate voor de gemeente) 239 aanvragen.
ln 2018 heeft de juriste tevens voor OCMW Londerzeel
als eisende partij:

- drie oproepingen in minnelijke schikking opgemaakt

voor het Vredegerecht (bij twee dossiers werd er PV van
niet-verzoening opgemaakt en bij de andere is het
geregeld vóór de zitting van de Vrederechter) en
- een verzoek tot aanstelling van een curator over een

onbeheerde nalatenschap ingediend bij de rechtbank
van eerste aanleg.
Daarbovenop was het OCMW ook verwerende partij in
drie zaken:
OCMW Londerzeel
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- één procedure voor de rechtbank van eerste aanleg,
en
- twee beroepsprocedures (in één dossier is het vonnis

binnen en heeft de tegenpartij gelijk gekregen en in het
andere dossier wachten we nog op het vonnis maar

is

het advies van het Openbaar Ministerie voor ons
gunstig).

20L9-t2-37

ln 2019 behandelde de juriste van de Welzijnskoepel
voor Londerzeel 264 aanvragen.

264

Het OCMW was verwerende partij in slechts 1 zaak (een
andere ging niet door). Daarnaast gaf de juriste een

vorming in opdracht van het Zorgloket.

Meting op
2015-L2-3L

Meetwaarde
277

Duiding bij de meting

ln 2015 waren er 277 nieuwe intakes, dit betekent
nieuwe hulpvragers die zich aanmeldden bij het OCMW
met een hulpvraag. De intakes kunnen via het nieuwe
systeem niet gemakkelijk meer worden opgedeeld in de
verschillende soorten hulpvragen maar anderzijds zegt
de categorisering van de intakes niets over het verdere

verloop van het traject en leert deze opsplitsing ons in
wezen dus niets.

ln 2015 werden er in totaal 721 hulpvragen (al dan niet
in combinatie met een extra hulpvraag) gesteld. Dit zijn
vragen die gesteld werden door zowel nieuwe cliënten
als reeds bestaande cliënten of die ambtshalve door de

maatschappelijk werker werden geregistreerd en
kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn.

Nuttige folders voor de bezoekers van het OCMW
worden in de wachtzaal gelegd.
De uitwerking van de centralisatie van de informatie
(digitale) bibliotheek wordt in 2016 uitgewerkt.

2076-72-37

257

-

ln2076 waren er 251 nieuwe intakes, dit betekent
nieuwe hulpvragers die zich aanmeldden bij het OCMW
met een hulpvraag. De intakes kunnen via het nieuwe
systeem niet gemakkelijk meer worden opgedeeld in de

verschillende soorten hulpvragen maar anderzijds zegt
de categorisering van de intakes niets over het verdere

verloop van het traject en leert deze opsplitsing ons in
wezen dus niets.

OCMW Londerzeel
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ln 2016 werden er in totaal 713 hulpvragen (al dan niet
in combinatie met een extra hulpvraag)

gesteld/behandeld. Dit zijn vragen die gesteld werden
door zowel nieuwe cliënten als reeds bestaande cliënten
of die ambtshalve door de maatschappelijk werker
werden geregistreerd en kunnen van zeer
uiteenlopende aard zijn.
Nuttige folders voor de bezoekers van het OCMW
worden in de wachtzaal gelegd.
De uitwerking van de centralisatie van de informatie
(digitale) bibliotheek werd in 2016 opgestart en wordt in
2017 verder uitgewerkt. Ter voorbereiding hiervan werd

er een selectie gemaakt in alle bestaande informatie die
er vandaag is. De nuttige zaken werden bewaard, alle
anderen werden weggegooid. Er werden ook reeds
enkele ideeën afgetoetst betreffende de organisatie van
de bibliotheek en de binnenkomende mails. Deze zullen
in de toekomst moeten worden opgevolgd door de
desbetreffende prod uctverantwoordelijke.

20t7-L2-3t

272

ln 2017 waren er 272 nieuwe intakes, dit betekent
nieuwe hulpvragers die zich aanmeldden bij het OCMW
met een hulpvraag. De intakes kunnen via het nieuwe
systeem niet gemakkelijk meer worden opgedeeld in de

verschillende soorten hulpvragen maar anderzijds zegt
de categorisering van de intakes niets over het verdere
verloop van het traject en leert deze opsplitsing ons in
wezen dus niets.

ln 20!7 werden er in totaal 935 hulpvragen (al dan niet
in combinatie met een extra hulpvraag)
gesteld/behandeld. Dit zijn vragen die gesteld werden

door zowel nieuwe cliënten als reeds bestaande cliënten
of die ambtshalve door de maatschappelijk werker
werden geregistreerd en kunnen van zeer
uiteenlopende aard zijn.
Nuttige folders voor de bezoekers van het OCMW
werden in de wachtzaal gelegd.
De uitwerking van de centralisatie van de informatie

(digitale) bibliotheek werd in 2016 opgestart en werd in
2017 verder uitgewerkt. Ter voorbereiding hiervan werd
er een selectie gemaakt in alle bestaande informatie die
er vandaag is. De nuttige zaken werden bewaard, alle
anderen werden weggegooid. De binnenkomende mails
in de dienstmailbox worden opgevolgd door de intaker
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van de dag. De andere informatie wordt eerst
doorgenomen door de productverantwoordelijke. Die
beslist wat ermee gebeurt (bijhouden of niet). De
fysieke bibliotheek moet nog vorm krijgen.

20L8-L2-3L

284

ln 2018 waren er 284 nieuwe intakes, dit betekent
nieuwe hulpvragers die zich aanmeldden b¡j het OCMW
met een hulpvraag. De intakes kunnen via het nieuwe
systeem niet gemakkelijk meer worden opgedeeld in de
verschillende soorten hulpvragen maar anderzijds zegt
de categorisering van de intakes niets over het verdere

verloop van het traject en leert deze opsplitsing ons in
wezen dus niets.

ln 2018 werden er in totaal 815 hulpvragen (al dan niet
in combinatie met een extra hulpvraag)

gesteld/behandeld. Dit zijn vragen die gesteld werden
door zowel nieuwe cliënten als reeds bestaande cliënten
of die ambtshalve door de maatschappelijk werker
werden geregistreerd en kunnen van zeer
uiteenlopende aard zijn.
De uitwerking van de centralisatie van de informatie

(digitale) bibliotheek werd in 2016 opgestart en werd in
2017 verder uitgewerkt. Ter voorbereiding hiervan werd

er een selectie gemaakt in alle bestaande informatie die
er vandaag is. De nuttige zaken werden bewaard, alle

anderen werden weggegooid. De binnenkomende mails
in de dienstmailbox worden opgevolgd door de intaker
van de dag. De andere informatie wordt eerst
doorgenomen door de productverantwoordelijke. Die
beslist wat ermee gebeurt (bijhouden of niet). De
fysieke bibliotheek moet nog vorm krijgen.
ln 2018 zijn er geen veranderingen op dat vlak.
20L9-12-3L

270

ln 2019 waren er 270 nieuwe intakes, dit betekent
nieuwe hulpvragers die zich aanmeldden bij het OCMW
met een hulpvraag. De intakes kunnen via het nieuwe
systeem niet gemakkelijk meer worden opgedeeld in de

verschillende soorten hulpvragen maar anderzijds zegt
de categorisering van de intakes niets over het verdere

verloop van het traject en leert deze opsplitsing ons in
wezen dus niets.

ln 2019 werden er in totaal 767 hulpvragen (al dan niet
in combinatie met een extra hulpvraag)
gesteld/behandeld. Dit zijn vragen die gesteld werden
door zowel nieuwe cliënten als reeds bestaande cliëinten
of die ambtshalve door de maatschappelijk werker
werden geregistreerd en kunnen van zeer
uiteenlopende aard zijn.
OCMW Londerzeel
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De uitwerking van de centralisatie van de informatie
(digitale) bibliotheek werd in 2016 opgestart en werd in

2017 verder uitgewerkt. Ter voorbereiding hiervan werd
er een selectie gemaakt in alle bestaande informatie die
er vandaag is. De nuttige zaken werden bewaard, alle
anderen werden weggegooid. De binnenkomende mails
in de dienstmailbox worden opgevolgd door de intaker

van de dag. De andere informatie wordt eerst
doorgenomen door de productverantwoordelijke. Die
beslist wat ermee gebeurt (bijhouden of niet). De
fysieke bibliotheek moet nog vorm krijgen.

Gekoppelde acties:

a

201400001.5: Ontwikkelen van visie en methodiek rond proactief werken

Initieelbudget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator gekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

2014-r2-3r

Duiding bij de meting
Deze actie zal in 2015 worden uitgevoerd

{+:.r::l
a.,, ,,
/:.'

20L5-L2-3t

.

L

Tijdens het najaar van 2015 werd de visienota "Proactief

g,æ
(t iri

handelen. Een verdieping van het proactief
handelingskader en een actieplan proactief handelen"
gefinaliseerd.
Deze visienota was een antwoord op volgende

Gerealiseerd

uitdagingen:
- het proactief handelen in kaart te brengen
-

verbeteracties te formuleren

- de kwetsbare groepen in dit proces te betrekken
-

te komen tot netwerkvorming op lokaal niveau rond

proactief handelen

OCMW Londerzeel

-

te komen tot een handelingskader proactieve

d

ienstverlening.

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

p.76

Het werd duidelijk dat heel wat van de proactieve
handelingen hun plek hebben gekregen binnen de huidige
reguliere werking. De stappen die in het verleden zijn
genomen, werpen duidelijk hun vruchten af.
Waar mogelijk werden binnen de bestaande
dienstverleni ng en praktijken proactieve verbeteracties
geformuleerd. ln het oog springen ongetwijfeld de

systematische bevraging van de volmacht om cliënten
proactief te kunnen informeren, een digitaal overzicht

rechtenuitputting binnen

COT, een

jaarlijkse

terugkoppeling van de jaarresultaten naar de andere
loketten, en werkgroep lokaal sociaal beleid, een
structureel gebruik van Mobile Web, het organiseren van
een structurele uitwisseling met de wijkagenten en het

wijzigen van de naamgeving van de LAC's.
De uitdaging moet er ook in bestaan om binnen het
proactieve handelingskader de cliänten zelf te betrekken,

en in de eerste plaats de meest kwetsbare onder hen. Dit
aspect willen we vormgeven via de creatie van een

werkgroep toegankelijkheid bestaande uit cliënten die de
bestaande documenten (folders, brieven, reglementen, ...)
nalezen en verbeteringen aanbrengen.
Het is duidelijk geworden dat we met het handelingskader
en actieplan goed scoren op de werkpistes informatie en
kennis, kwalitatieve hulp- en dienstverlening en

outreachend handelen. We scoren eerder zwak op
automatische rechtentoekenning en het uitbouwen van

informele netwerken. Dlt laatste element kan echter
ondervangen worden via de verdere uitbouw van
decentrale ankerplaatsen, o.a. via de dorpsrestaurants in
de verschillende deelgemeenten. We hopen immers dat,

naar het voorbeeld van de bewegingsgroepen voor 70plussers, daar informele netwerken ontstaan. De

automatische rechtentoekenning is daarentegen minder
evident aangezien we telkens bewijzen vragen alvorens
een persoon effectief van zijn recht gebruik kan maken.
Voorbeelden zijn een recht op leefloon na het binnen
brengen van de sollicitatiebewijzen, een premie voor
sociale en culturele participatie na het binnenbrengen van
de aankoopbewijzen, een toekenning verwarmingstoelage
na het afleveren van een aankoopfactuur, enz...
De visie en het bijhorend actieplan werd geintegreerd

OCMW Londerzeel
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binnen de meerjarenplanning.

Deze doelstelling werd in 2015 behaald.

2076-72-3t

ln 20L7 staat een update op het programma aangezien
een aantal elementen ondertussen gewijzigd zijn,
waaronder de wetgeving m.b.t. tewerkstelling via artikel
60.

Gerealiseerd
Aan de visie activering werd de nieuwe regelgeving

20L7-t2-3t

Tijdelijke Tewerkstelling (TWE) toegevoegd. Voor het
overige blijft het methodisch kader ongewijzigd. Never
change a winning team...

Gerealiseerd

ln het kader van het nieuwe meerjarenplan, en als gevolg
van de integratie gemeente-OCMW, dient de visie te

20t8-t2-31

worden herwerkt. Nieuwe kansen doen zich immers voor:
onbetaalde schoolfacturen, LAC Wonen, ...

Gerealiseerd

ln het nieuwe MJP werd de update van de visie proacief

201-9-L2-3t

werken weerhouden.

Gerealiseerd

2014000016: Verhogen van het aantal huisbezoeken

lnitieelbudget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) sekopoeld aan deze actie:
; rli,itlrt..lii'.trlt,.,-\.lflLil.ll illiiì:)l)rt./.ri.lllliirii.(,()0.),
Meting op

itrl,i:¡-llr,lr::iioJlrirlii,

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-O].-OL

181

Jaar 2013

20t4-72-3r

232

232 huisbezoeken, waarvan 120 in het kader van de

reglementswijziging van de warme maaltijden.
Wegens onderbestaffing vonden er geen driejaarlijkse

huisbezoeken plaats in 2014.
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2015-I2-3L

292

Huisbezoeken:292, waarvan 165 in het kader van de
reglementswijziging van de extramurale poetsdienst.

2016-1.2-3r

193

Verklaring voor de daling: geen huisbezoeken in het kader
van de één of andere reglementswijziging.

2017-12-3L

206

Jaar 2017

2018-r2-3]^

192

Jaar 2078

2019-12-37

165

Jaar 2019

lndicator: Aantal huisbezoeken door het Welzijnsloket
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-12-37

725

Jaar 2014

201.5-t2-37

190

Jaar 2015

2016-12-37

183

Jaar 2Ot6

2077-t2-31

201

Jaar 2017

2018-12-3L

233

Jaar 2018

2019-12-37

159

Jaar 2019. Dit is merkelijk minder dan in 2018. Dit is te

wijten aan het feit dat er een maatschappelijk werker
minder werkzaam was op het Welzijnsloket gedurende de
periode januari - augustus ten opzichte van het jaar 20L8.
I

ndicator: Aantal huisbezoeken door vrijwilligers Zilverkring

De Zilverkring is sinds 2009 actief met een groep van 15 gemotiveerde en geëngageerde vrijwilligers. Binnen de
Zilverkríng zijn er 2 projecten lopende: de telefoonster en de bezoekteams.
De bezoekteams: elke alleenstaande 80 plusser krijgt sowieso een bezoek van een van de vrijwilligers. Zij komen

langs om te polsen of alles naar wens verloopt. Via dit huisbezoek heeft de senior ook de mogelijkheid om
vragen te stellen of voorstellen te formuleren. lndien zij dit wensen kan er nadien een maatschappelijk werker

van het Zorgloket langskomen. Deze maakt de oudere wegwijs doorheen het volledige aanbod aan hulp,
voorzieningen en activiteiten.
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

20t4-o1.-01

233

Jaar 2013

2074-72-37

241

Jaar 201.4

2015-r2-3t

t92

Voor de allereerste keer kent de Zilverkring een terugval
De reden: noodgedwongen afhaken van vrijwilligers (vnl

omwille van de leeftijd) en een kleinere instroom van
nieuwe vrijwilligers.

2016-12-3I

185

Jaar 2O16

2017-72-3L

179

Op deze manier houden vrijwilligers vinger aan de pols bij

alleenstaande SOplussers. Huisbezoeken afleggen vormt
een belangrijk instrument in de strijd tegen vereenzaming.

20t8-t2-31

193

Op deze manier houden vrijwilligers vinger aan de pols bij

alleenstaande 80plussers. Zij signaleren noden,

problemen. lndien nodig neemt een maatschappelijk
werker vervolgens contacten op (telefonisch, huisbezoek)
Vanuit deze huisbezoeken, worden alleenstaande
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S0plussers bij interesse toegeleid naar activiteiten zoals

'Blijven Bewegen' of 'Buurttafel', Het zijn initiatieven
waarbij naast respectievelijk bewegen/valpreventie en
gezond eten tegelijk ook 'informele ontmoeting' beoogd

wordt. Het biedt een buffer tegen eenzaamheid.
2019-12-31

22L

Op deze manier houden vrijwilligers vinger aan de pols bij

alleenstaande SOplussers. Zij signaleren noden,

problemen. lndien nodig neemt een maatschappelijk
werker vervolgens contacten op (telefonisch, huisbezoek)
Vanuit deze huisbezoeken, worden alleenstaande
80plussers bij interesse toegeleid naar activiteiten zoals

'Blijven Bewegen' of 'Buurttafel'. Het zijn initiatieven
waarbij naast respectievelijk bewegen/valpreventie en
gezond eten tegelijk ook'informele ontmoeting' beoogd

wordt. Het biedt een buffer tegen eenzaamheid.
Ltr,i,,ll,;..tiii,,liì l^\illl,Ì,i;,ìli,iirì,,tri:r't(IÍI:j,rllriìrirri'

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20t4-ot-oL

t4

Jaar 2013

20L4-r2-3r

8

Jaar 2OL4

2015-L2-3t

5

Jaar 2015

20t6-L2-3L

5

Nuancering: tot en met maart 2016 werden 5 personen

regelmatig opgebeld. Vanaf april 2016 nog 4, vanaf juli
2016 nog 3 en vanafseptember 2016 nog

2.

Het aantal

daalde door opname in woonzorgcentra.

20L7-L2-3L

2

Nuancering: 1 deelnemer tot en met februari '17, 2
deelnemers vanaf november' t7.

2018-r2-3L

2

Twee alleenstaande 80-plussers werden wekelijks of 2x/w
opgebeld vanuit een vrijwilliger van de Zilverkring.
Het zijn informele gesprekken, waar indien nodig wel
zaken kunnen gemeld.
Vragen, noden kunnen vervolgens opgepikt worden door

het Zorgloket.
Regelmatig weerkerende gesprekken met dezelfde

persoon leiden eveneens naar verbondenheid en vormen
een buffer bij vereenzaming.
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20L9-12-37

1 alleenstaande 80plusser wordt wekelijks 2x gebeld door

L

een van onze vrijwilligers

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-o7-0r

3s8

Jaar 2013

20L4-t2-3L

338

Jaar 2OL4

20L5-r2-3L

229

Jaar

2076-12-37

t75

Jaar 2016

2077-t2-3L

69

Slechts 1 deelnemer tot en met februari

2OI5

'I7 en 2

deelnemers vanaf november '17.

We kijken hoe het verder evolueert.
Tijdens de huisbezoeken wordt de vraag naar interesse in
de telefoonster gesteld.

l
20t8-t2-3L

vrijwilliger belt de mensen 2xlweek op.

Van de personen die gebeld worden, hebben we tevens de

110

gegevens van een contactpersoon.

lndien de alleenstaande 80plussers een aantal keren de

telefoon niet opneemt wordt in eerste instantie
contactpersoon (doorgaans de kinderen) gecontacteerd.
20t9-12-31.

ro2

Van de personen die gebeld worden, hebben we tevens de
gegevens van een contactpersoon.

lndien de alleenstaande 80plussers een aantal keren de

telefoon niet opneemt wordt in eerste instantie
contactpersoon (doorgaans de kinderen) gecontacteerd.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-0t-ot

Lt2

Jaar 2013

2014-t2-31.

228

Jaar 2014

2015-t2-3r

145

Jaar 2015

2076-12-3L

L4'J.

Jaar 2O\6

2017-12-37

L49

Via de huisbezoeken houden de vrijwilligers vinger aan de
pols van alleenstaande SOplussers, waar we vanuit OCMW
Londerzeel geen poetshulp bieden. Huisbezoeken zijn

tijdsintensief. Vrijwilligers die huisbezoeken brengen zijn
meer dan goud waard.
2018-12-31

t32

61 huisbezoeken waren niet succesvol. Dit betekent dat
de vrijwilliger de alleenstaande 80-plusser niet heeft
gesproken.
De vrijwilliger laat in deze situatie een legitimatiebrief met

uitleg over het initiatief en een foto van de vrijwilliger
achter in de brievenbus.
Er

OCMW Londerzeel
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S0plusser contact kan opnemen met het Zorgloket (om

nodeloze bezoeken en tijdsinvestering te voorkomen).

2079-r2-3L

t46

146 unieke S0plussers werden in 2019 bezocht.
ln totaal werden 220 huisbezoeken afgelegd.
Sommige mensen werden meermaals bezocht.

Anderen gaven bij het eerste bezoek te kennen dat ze er
(nog) geen nood aan hadden.
De vrijwilliger probeert 3 keer een senior te bereiken.

lndien geen contact mogelijk was, wordt die persoon als
'passief' geregistreerd. De groep 'passief' krijgt jaarlijks
een nieuwjaarskaart met info van de Zilverkring in de

brievenbus.

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-0L-0t

25

Jaar

20t3

2014-t2-3t

27

Jaar

2Ot4

z0t5-t2-3L

22

Jaar 2015

2016-L2-37

5

Jaar 2016

20t7-12-31

t4

14 alleenstaande 80-plussers stelden vragen. Deze ging

over:
- inschrijving WZC Herfstvreugde
- plaats op wachtlijst assistentiewoningen Eikenhof
- algemene rechtenuitputting
- info over poetsdienst, warme maaltijden

- bladeren ruimen van een plat dak, groendienst
- info over mantelzorgpremie
-

vervoersmogelijkheden

-

vrijwilligerswerk

- info over andere WZC

20L8-L2-37

8

Bij 8 personen werden concrete vragen opgepikt. De

vragen komen steeds in clusters en gaan over:
- preventieve/effectieve inschrijving in WZC Herfstvreugde
en assistentiewoningen Eikenhof
- stookoliepremie
-

thuisdiensten warme maaltijden en poetsdienst

- algemene rechtenuitputting

- ziekenfondsgegevens

- nagaan wat de mogelijkheden zijn voor een
hulpbehoevende indien de mantelzorger niet langer de
nodige zorgzou kunnen verstrekken
- niet -hygiënische thuissituatie
.

OCMW Londerzeel
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20L9-L2-3t

10

Bij 10 personen werden concrete vragen opgepikt. De
vragen komen steeds in clusters en gaan over:

- preventieve/effectieve inschrijving in wzc Herfstvreugde
en aw Eikenhof
-

stookoliepremie

-

thuisdiensten warme maaltijden en poetsdienst

- algemene rechtenuitputting
- ziekenfondsgegevens

- nagaan wat de mogelijkheden zijn voor een

hulpbehoevende indien de mantelzorger niet langer de
nodige zorgzou kunnen verstrekken
- niet -hygiënische thuissituatie
- verlies

Meting op

van kind - rouw

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-0L-OL

36

Jaar 2013

2014-L2-31

42

Jaar 2OL4

2015-!2-3L

40

Jaar 2015

20L6-t2-3L

22

Jaar

20t7-12-3r

24

Jaar 2OL7

20L8-L2-3t

15

Jaar 2018

20t9-12-31

20

Jaar

2016

20!9. - een vraag komt doorgaans niet alleen, maar

zit in een geheel van vragen, deelvragen
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Actieplan 2014000006: Verhogen van de toegonkeliikheid van de sociale
basisdienstverlening

ln het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 lag de focus op het sociaal huis als
toegankelijkheidsconcept : de 7 B's (bruikbaarheid, betrouwbaarheid, begrijpbaarheid, bekendheid,
bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid). De opgesomde acties leggen hiervoor een
degelijk fundament om hieraan te voldoen.

Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan
Gekoppelde acties:

a

2014000017: Beschrijving van de processen en de workflows

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicatoren gekoppeld aan deze actie:

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2OI4

2014-72-3L

6

Jaar

2015-L2-37

4

4 processen werden opgemaakt, maar nog niet
goedgekeurd door een MAT.

2076-t2-31

43

Er

werden 43 (van de in totaal 73) procedures

uitgeschreven. 21 daarvan werden reeds nagelezen door
het diensthoofd en dienen opnieuw besproken te worden
tijdens de teamvergaderingen en vervolgens goedgekeurd
door het MAT.
2017-72-3L

54

Er

werden 54 (van de in totaal 73) procedures

uitgeschreven. 52 daarvan werden reeds nagelezen door
het diensthoofd en díenen gevalideerd door het MAT.

2018-r2-3r

73

Alle procedures en draaiboeken 'sociale dienst'werden
uitgeschreven.
Nu is het zaak jaarlijks een moment te voorzien om ze up2-date te houden. Vb.: naar aanleiding van de integratie

OCMW Londerzeel
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OCMW-gemeente en het decreet lokaal bestuur zijn er wel

wat zaken gewijzigd.
20t9-72-31

Diverse procedures werden geactualiseerd. Nieuwe
procedures werden niet uitgeschreven.

0

Meting op

Meetwaarde

2074-72-31

Duiding bij de meting
Dankzij de introductie van het COT-systeem kon deze

o
o

doelstelling met een beperkte inspanning worden bereikt.
Elke aanvraag kan, dankzij het gebruik van sjablonen, op
een eenvormige wijze worden behandeld.

Gerealiseerd

a

20L4000018: Opmaak productencatalogus

Jaarrekening

Meting op

20L5-t2-31

Initieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Meetwaarde

o
a

Duiding bij de meting
Alle producten werden op een toegankelijke manier
geschreven en herschreven voor de website. De nieuwe

website is online sinds begin november 2015.

Gerealiseerd

2016-t2-31

o
o

ln 2016 heeft het Zorgloket het 'Model Sociale Dienst'
verder ontwikkeld. Het bestand werd aangevuld met
nieuwe informatie, nieuwe websites, contactpersonen,
diensten, ... i.v.m. vluchtelingen, crisisopvang, enz.
Daarnaast werden er lijsten aangemaakt bv. een lijst

Gerealiseerd

thuisverpleging, deze lijst bevat alle diensten die in deze
regio werken en thuisverpleging aanbieden. Deze lijsten

zijn opgemaakt zodat maatschappelijk werkers
overzichtelijke informatie kunnen meegeven aan de

cliënten. Met één druk op de knop krijgt u onmiddellijk
alle contactgegevens van de diensten die thuisverpleging
aanbieden voor de regio Londerzeel. Deze lijsten kan men

printen of mailen. Het nieuws van het OCMW, Zorgloket,
zal niet gecommuniceerd worden in een aparte
nieuwsbrief. De nieuwspunten worden opgenomen in de

OCMW Londerzeel
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algemene nieuwsbrief van de Londerzeel. Het Zorgloket

probeert alle info (online, reglementen, folders, ...) steeds
up-to-date te houden.
Het Zorgloket houdt de productcatalogus

2017-t2-3!

/

model sociale

dienst up-to-date.
Dit jaar is het model aangevuld met vier nieuwe

tabbladen. Voor het Zorgloket werd er de info van de
opleiding MAGENTA opgenomen onder het tabblad:
Gerealiseerd

kinderen met een beperking. Er werd ook een tabblad
opgemaakt voor alle info en organisaties rond
mantelzorgwerking in Vlaanderen.
Voor het Welzijnsloket werd een tabblad aangemaakt voor
de activeringsladder. Daarnaast werd ook alle info

opgenomen i.v.m. energieleveranciers.
Maandelijks werd het model up-to-date gehouden:

20L8-12-3L

nieuwe contactpersonen, nieuwe diensten, wijziging
folders, ...
Er

Gerealiseerd

werd een nieuw tabblad aangemaakt voor volgende

onderwerpen:
- Dementievriendelijk Londerzeel
- VAPH

- Milieu
- Meldpunt (bv. nieuw meldpunt bewindvoering)
Maandelijks werd het model up-to-date gehouden:

2019-72-3r

nieuwe contactpersonen, nieuwe diensten, wijziging
folders, ...

Gerealiseerd

a

2014000019: mplementatie cliëntopvolgingssysteem
I

a

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

2014000020: Organisatie tevredenheidsbevraging

OCMW Londerzeel

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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lndicator gekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

2074-L2-3t

Duiding bij de meting
ln de loop van de maand apríl 2014 hebben 120 personen
een tevredenheidsenq uête ontvangen van Medirest

(externe cateringfirma die de maaltijden klaarmaakt). ln

totaal hebben 60 personen hun enquête teruggestuurd.

Gerealiseerd

Hieronder de meest opvallende bevindingen:
Afname maaltijden '.549/ovrouwen en 46 %mannen(46%)
Qua temperatuur maaltijd-soep : goede score
95 %is tevreden over de properheid van het vaatwerk

56%zou een maaltijd wensen op zaterdag.
Algemene tevredenheidsscores
.7,9OYo uitmuntend

:

. 4L,30 o/o zèEr tevreden
¡ 48 % tevreden
De gebruikers van de warme maaltijden aan huis werden

door de maatschappelijk werkers van het Zorgloket
bezocht. Het nieuwe reglement werd overlopen, de
rechten werden uitgeput en er werd ook gepolst naar de

tevredenheid van de maaltijden en het eventueel leveren
op zaterdag. Over het algemeen waren de meeste
gebruikers tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit
van de maaltijden. Het geringe aantal klachten ging

voornamelijk over de hoeveelheid (aardappelen, vlees en
soep). Deze klachten werden reeds doorgegeven aan de
keuken.

2075-12-3r

ln de loop van 20L5 werd de tevredenheidsenquête van
Medirest herhaald. ln totaal hebben 6L personen hun
enquête teruggestuurd. Hieronder de meest opvallende
bevindingen:

Gerealiseerd

Afname maaltijden : 56 % vrouwen en 44 % mannen. Qua
98%is tevreden tot zeer tevreden over de temperatuur
van het middagmaal
100 % is tevreden over de properheid van het vaatwerk

700%is tevreden over de dieetschotels
50 % zou een maaltijd wensen op zaterdag, 39 % op

zondag. ln de loop van 2015 werd hierop ingespeeld door
ook voor het weekend maaltijden te bezorgen.
Algemene tevredenheidsscores

:

. \5,5lo uitmuntend
. 37 ,5 o/o zeer tevred en
t

47 o/otevreden

De slechtste score werd het item 'uur van de levering' (3,6
% niet tevreden)

OCMW Londerzeel
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ln de loop van 2016 werd de tevredenheidsenquête van

2016-L2-3L

Medirest herhaald. ln totaal hebben 63 personen hun
enquête teruggestuurd. Hieronder de meest opvallende
bevindingen: Afname maaltijden : 58,60 % vrouwen en
41,40% mannen. Qua 90,4 % is tevreden tot zeer
Gerealiseerd

tevreden, uitmuntend over de temperatuur van het
middagmaal 98,4O% is tevreden over de properheid van
het vaatwerk t00%is tevreden over de dieetschotels
L6,!O% neemt een maaltijd in het weekend,90% is
tevreden over de smaak van de weekendmaaltijden De
slechtste score werd het item 'temperatuur van de
groenten' (6,6 % niet tevreden)
ln 2O!7 werd er door Medirest geen

2077-12-3\

tevreden heidsenq uête uitgevoerd.

ln 2018 werd er door Medirest geen

2018-12-37

tevredenheidsenq uête uitgevoerd.

2019-t2-3t

ln 2019 werd er door Medirest geen
tevredenheidsenquête uitgevoerd.

OCMW Londerzeel
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I

@

Prioritaire doelstelling:2014000004: Kwaliteitsvolle en levensloopbestendige zorg

voor ouderen en zorgbehoevenden ontwikkelen door de verdere uitbouw van het zorgcontinuüm
Prioiritaire doelstelling in ciifers:

W

Jaarrekening

Initieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

14.969,LI

11.850,00

t8.770,OO

12.000,00

18.500,00

8.500,00

lnvestering

9.669,99

0,00

73.L64,38

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ctieplan 2074000007: Uitbouw van een woonzorgnetwerk

Er zijn veel instanties die zich lokaal bezighouden met het thema zorg. Door deze versnippering en de

diverse toegangen ertoe, komt de toegankelijkheid van de zorg in het gedrang. Via de creatie van een

woonzorgnetwerk probeert men hierop een antwoord te bieden via zorggarantie en zorgcontinuiïeit
voor de gebruiker. Een woonzorgnetwerk heeft als opdracht om de ouderenzorg te optimaliseren door
middel van samenwerking en afstemming tussen de leden van dit netwerk. Aangezien de noden van
de gebruiker centraal moeten staan, is niet zozeer het aantal voorzieningen die deel uitmaken van het
woonzorgnetwerk van belang, dan wel dat al de voorzieningen betrokken worden die een antwoord
bieden op deze noden.
Actieplan in ciifers:
Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

r.754,61.

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gekoppelde acties:

OCMW Londerzeel
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a

2014000021: Uitbouw van een vrijwilligerscentrale

lnitieelbudget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

L.754,6L

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a

Indicator(enl gekoppeld aan deze actie:

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-L2-3L

87

20L5-L2-3L

98

2076-12-31

159

2017-t2-37

163

2018-r2-31

t54

Vriiwillisers:
Zorgloket
- Blijven Bewegen en Buurttafel: 26
- Koffiesalons: 4
-

Zilverkring: 10

Welziinsloket
- Buurtwinkel: 10
- LOI: 7
- Huiswerkbegeleiding: 1
WZC Herfstvreugde:85

AW Eikenhof: 11

2079-72-3r

165

Vrijwilligers

Zorgloket
- Blijven Bewegen en Buurttafel: 33
- Koffiesalons: 2
-

Zilverkring: 14

Welzijnsloket
- Buurtwinkel: 11

OCMW Londerzeel
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wzc Herfstvreugde:9L

AW Eikenhof: 14

Meting op

Meetwaarde

2014-L2-31

6705

2015-t2-3L

7312

2016-12-37

8630

Duiding bij de meting

De door vrijwilligers gepresteerde uren kunnen als volgt

verdeeld worden:

-WZC:6140,
- AW: 1092,

- Zorg & Welzijn: 1398.
20L7-12-3L

922s

De gepresteerde uren kunnen als volgt verdeeld worden

WZC:6347.

AW:966.
Welzij n en 7or g: t912.25.

20L8-L2-3t

11858

Woonzorgcentrum Herfstvreugde: 8148u (met 85
vrijwilligers)
AW Eikenhof: 950u (met

ll

vrijwilligers)

Zorgloket:
Koffiesalon: 120u (met 4 vrijwilligers)
Zilverkring: 473u (met 10 vrijwilligers)
Blijven Bewegen: 336u (BB en Buurttafel samen 26
vrijwilligers)
Buurttafel:1080u
Totaal: 2009u
Welzijnsloket:
Buurtwinkel: 420u (met 10 vrijwilligers)
LOI: 211u (met 7 vrijwilligers)

Huiswerkbegeleiding: 120 (met 1 vrijwilligers)
Totaal: 751u

20L9-I2-3L

t2L09

Woonzorgcentrum Herfstvreugde: 7 638u
AW Eikenhof: 1 854u
Zorgloket:
Koffiesalon: 240u
Zilverkring: 522u
Blijven Bewegen:288u
Buurttafel:903u
Totaal: 1 953u
Welzijnsloket:
Buurtwinkel: 624u

OCMW Londerzeel
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Totaal:624u

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-0t-0L

15

2014-L2-3L

t6

20t5-L2-31

15

20t6-t2-3t

46

De stijging ten opzichte van vorig jaar is te verklaren door
de groep van vrijwilligers die actief zijn binnen de

opgestarte decentrale dorpsrestaurants.
20L7-12-31

49

2018-]-2-3L

40

Koffiesalons: 4 personen, Zilverkring: 10 personen, Blijven
bewegen en Buurttafel: 26 personen.

20L9-12-31

Zilverkring: 12

4T

Koffiesalons: 4

Blijven Bewegen:8
Buurttafel: 23
Doch 41 unieke personen.

Verschillende vrijwilligers zijn actief binnen verschillende
deeltaken.

Meting op

Meetwaarde

20t4-t2-3L

5480

2015-12-31

5686

20t6-12-3t

6r40

2017-12-3L

6347

20L8-L2-31

8148

20t9-t2-3L

7638

Meting op

Meetwaarde

20t4-L2-3L

936

2015-t2-31

936

2016-t2-3L

1092

2017-L2-3L

966

Meting op

Meetwaarde

2074-L2-3t

289

20Ls-L2-3t

3s3

OCMW Londerzeel

Duiding bij de meting

Duiding bij de meting

Duiding bij de meting

Daarnaast werden nog 320u aan vrijwilligerswerk
gepresteerd bij de sessies'Blijven Bewegen',
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20L6-12-3r

Na een moeilijk jaar 2015 draait de Zilverkring opnieuw op

482

volle toeren.
2017-L2-3L

418

Een daling tegenover 2016 omdat er 3 vrijwilligers begin

2017 gestopt zijn met hun engagement.

20L8-L2-37

De ploeg werd versterkt met een extra vrijwilliger die

473

eveneens huisbezoeken opneemt.

2019-L2-31

s22

De ploeg vrijwilligers van de Zilverkring bestaat

ondertussen uit 2 mensen meer (sedert najaar'L9) of 12
vrijwilligers tov 2018. Samen deden zij in 2019 522 uren
vrijwilligerswerk.

Meting op

Meetwaarde

201.4-L2-3t

Duiding bij de meting
ln aanloop naar de ontwikkeling van een

vrijwilligerscentrale werd vanuit het Zorgloket een
verkennend onderzoek gevoerd, gebaseerd op literatuur
en de huidige lokale werking, dat zijn weg vond naar de
visienota'De ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid'.
Gerealiseerd

20Ls-L2-37

De uitbouw van een vrijwilligersbeleid op het niveau van
de gemeente werd opgestart. Op basis van de nota 'De

ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid' werd een

Gerealiseerd

vragenlijst opgesteld die door de verschillende
loketten/afdel ingen waar vrijwilligers actief zij n, werd
ingevuld. Op basis van deze data werden concrete
voorstellen geformuleerd die het vrijwilligersbeleid op het
niveau van de gemeente ten goede moeten komen. Heel
concreet werd er een werkgroep/overlegstructuu r
opgericht bestaande uit de dagelijkse verantwoordelijken
voor de vrijwilligers binnen gemeente en OCMW. Zij
buigen zich over de volgende onderwerpen:

- uitwerken van een gezamenlijke waardering. We denken
hierbij aan een gezamenlijk vormingsprogramma, een

ontbijt, een activiteit tijdens de week van de vrijwilliger,
etc.,

- uitwerken van een gezamenlijke
vrijwilligersovereenkomst/introd uctiefolder,
- uitwerken van een gezamenlijke communicatie via een
gedeeld logo. Dit kan eventueel via een oproep/wedstrijd

tot stand komen. Vervolgens kan er onder deze vlag
systematisch over het vrijwilligerswerk in Londerzeel
gecommuniceerd worden,
- aanbod op een eenvormige wijze centraliseren op de

gemeentelijke website (= eerste stap naar een
vrijwilligerscentrale), met de mogelijkheid om als

vrijwilliger ook zélf een aanbod te doen,

OCMW Londerzeel
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- uitwerken van een actief wervingsbeleid:
in samenwerking met verenigingsleven,
met aandacht voor momenten zoals pensionering,
seniorenfeest, etc.,
ln het OCMW-meerjarenplan werd de 'Oprichting van een
vrijwil ligerscentrale' als prioritai re doelstelling

2016-12-3L

ingeschreven. Aangezien de richting en timing op het

ogenblik van de opmaak niet duidelijk was, werden er in
eerste instantie geen financiële middelen aan gekoppeld.
Gerealiseerd

Op basis van de visienota 'De ontwikkeling van een

vrijwilligersbeleid. Een schets' werd een vragenlijst
ontwikkeld. Deze werd ingevuld door de diverse
verantwoordelijken voor het vrijwilligersbeleid binnen
OCMW en gemeente én enkele vrijwilligers uit de
verschillende werkingen én enkele leden van de
adviesraad voor het sociaal en ouderenbeleid. Op basis

van de antwoorden stelden wc een actieplan op. Dit werd
goedgekeurd door het Vast Bureau tijdens de zitting van
10 maart 2015. Hieraan werd ook de oprichting van een
overlegstructu u r/werkgroep vrijwilligersbeleid gekoppeld.
Volgende leden maakten gedurende de voorbije 18

maanden deel uit van de werkgroep die systematisch het
actieplan uitwerkte: Van Riet Jenny, Van Win Agnes,
Berghman Marita, Sablon Kristol Van Den Eede Monique,
Lerno Tim, Van Ransbeeck Peggy, Verhasselt Lode en De

Donder Michaë|.
Volgende elementen werden uitgewerkt doorheen 2016:
gezamenlijke introd uctiefolder, geza menlijke
vrijwilligersovereenkomst, - gezamenlijke communicatie
via een gedeeld logo en opname van een takenpakket voor
de coördinatie van het vrijwilligersbeleid in het ontwerp
van het geintegreerde organogram gemeente-OCMW.
Een vrijwilligerscentrale poogt vraag en aanbod aan elkaar

te koppelen. Bijgevolg stelden we ons de vraag hoe we dit
'vrijwilligersloket'vorm konden geven. Hierbij was het
essentieel dat alle verenigingen in Londerzeel van dit

aanbod gebruik konden maken, én dat particulieren ook
zelf een aanbod konden doen. lmmers, door dit laatste
creëer je een zogenaamde 'talentenbank'.
Aangezien we dit loket opvatten als digitaal, kwamen we

uit bij de online toepassing van www.vrijwilligerswerk.be.
Hiermee kunnen we de eigen vrijwilligersvacatures of
vacatures op ons grondgebied die op
www.vrijwilligerswerk.be staan, op de eigen website

tonen. Dit zal volgens de look en feel van de eigen website

OCMW Londerzeel
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zijn. Ook organisaties kunnen dit gebruiken, namelijk voor
de eigen vacatures. Het idee is een beetje geënt op het
concept van de Uitwidget van Uitinvlaanderen.be. Dit
element wensen we in 2017 te implementeren.

20t7-t2-3r

De werkgroep vrijwilligers bleef doorheen 2Ot7

systematisch werken rond diverse thema's:
1) API Steunpunt Vrijwilligerswerk: alle

vrijwilligersvacatures uit Londerzeel (en omgeving) die
ingegeven worden op de website van het Steunpunt,
Gerealiseerd

komen op de gemeentelijke website terecht. De
verenigingen werden tevens aangemoedigd om hun
vacatures ook op dit platform in te putten.
2) Het waarderingsbeleid kreeg verder vorm via een
gezamenlijke vorming, een attentie tijdens Pasen en
Sinterklaas, een nieuwjaarsontbijt, ...
3) Stroomlijnen wat het beëindigen van het

vrijwilligersengagement betreft. Er werd een algemene
werkwijze afgesproken: elke beëindiging komt op een Vast
Bureau/College en we sturen aan handgeschreven kaartje

ter bedanking.
4) De werkgroep werd uitgebreid met de
Compostmeesters.

20t8-t2-3t

De werkgroep vrijwilligers kwam drie keer samen. Vanuit

de werkgroep werden volgende zaken gerealiseerd:
1) Tussentijdse evaluatie vrijwilligerswerking werd op VB

en SC gebracht in mei '18 om o.a. de noodzaak van een

vrijwilligerscoördinator aan te tonen.
Gerealiseerd
2) Bevraging bij de vrijwilligers rond een aantal facetten

van het vrijwilligerswerk (waa rdering, ondersteun ing,
noden, vorming,...). L85 vragenlijsten werden verzonden.
91 vrijwilligers vulden de vragenlijst

in.

De gegevens

werden verwerkt.
Voornaamste bevindingen:
- Waardering:

Chocoladen attenties rond Pasen en sint vindt de

meerderheid fijn, een minderheid zou het geld liever
besteden aan vorming.
Nieuwjaarsontbijt wordt door haast iedereen als heel fijn
ervaren.
- Ondersteuning:
Via vorming vinden de meeste vrijwilligers waardevol.

Vorming rond 'communiceren met personen met een
beperking (oa mensen met dementie)', EHBO, omgaan met
weerstand en omgaan met personen in armoede werden

OCMW Londerzeel
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als interessante onderwerpen aangegeven.

Via communicatie vinden de meeste vrijwilligers eveneens

waardevol. Sommige diensten wensen iets meer overleg.
De overgrote meerderheid weet wie zijn specifieke

contactpersoon binnen het vrijwilligerswerk is.
3) Artikel in GIL'Londerzeel vrijwiligt' met o.a. aandacht

voor de website www.vrijwilligerswerk.be waar online de
vacatu res voor vrijwilligerswerk in Londerzeel

raadpleegbaar zijn.
4) Week van de vrijwilliger: aandacht binnen elke

deelwerking voor de vrijwilligers met affiche- en
kaartjescampagne en een vorming rond 'Discretieplicht bij

vrijwilligers' door Anne-Sophie Versweyfelt

(KU L).

5) Vorming 'Wat is armoede?' op L3/LL/L8 met de
vrijwilligers van de Welzijnsschakel Puurs als spreker. Dit
initiatief gebeurde i.s.m. Welzijnsschakel Londerzeel.
De opmaak van een visienota vrijwilligerswerk werd

2019-L2-3L

opgenomen in de meerjarenplanning
staat op de planning in 2020.

2O2O

- 2025.

Dil

ln uitvoering

Duiding bij de meting

Meetwaarde

Meting op
2014-01-01

0

Startwaarde

2015-01-01

0

Jaar 2015

2016-01-01

77

)aar 2O76

20t7-12-31

2t

Jaar 20L7

20L8-t2-31

18

Buurtwinkel: 10
LOI:7
Huiswerkbegeleiding: 1

20L9-r2-3r

Aantal vrijwilligers buurtwinkel: 11. Er zijn geen andere

LL

vrijwilligers meer verbonden aan het Welzijnsloket

a

20L4000O22: Samenwerking met actoren in Londerzeels zorglandschap bevorderen

OCMW Londerzeel

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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2014000023: Afstemming wachtlijstbeheer van woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en
assistentiewon ingen

Jaarrekening

a

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) gekoppeld aan deze actie:

lndicator: Aäntal personen op de prevent¡eve wachtlijst

\À/ZC

Een inschrijving op een preventieve wachtlijst gebeurt uit voorzorg.

Meting op

Meetwaarde

2014-01_-0L

702

2014-r2-37

776

20t5-r2-3r

853

2076-72-3t

874

2077-72-37

928

20t8-12-3L

865

2019-12-3I

86s

Duiding bij de meting

Indicator: Aantal personen op effect¡eve RVT-wachtlijst WZC
Een inschrijving op een effectieve wachtlijst gebeurt als een opname van bij inschrijving nodig of wenselijk is.

De RVT-wachtlijst is de wachtlijst van zwaar zorgbehoevenden.

Meting op

Meetwaarde

201.4-0L-0L

35

2074-12-37

2t

2075-72-3L

44

20t6-t2-3L

22

2017-12-31.

5

2018-72-37

3

20t9-L2-31

3

Duiding bijde meting

lndicator: Aantal personen op effect¡eve ROB-wachtlijst WZC
Een inschrijving op een effectieve wachtlijst gebeurt als een opname van bij inschrijving nodig of wenselijk is

De ROB-wachtlijst is de wachtlijst van licht zorgbehoevenden.

Meting op

Meetwaarde

2014-01.-01

108

2014-72-3L

102

2075-72-3L

87

20L6-12-31

83

2017-1.2-3r

6t
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20L8-L2-31

16

20L9-L2-3r

24
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Meetwaarde

Meting op
2014-Or-Or

62

20L4-L2-3t

58

20Ls-L2-31

35

2076-12-3L

10

2017-t2-31

0

2018-12-31

6

2019-L2-3r

3

.,,¡¡1,¡11.;,.,

1

i

Duiding bij de meting

f.. ¡:,.

Meting op

35

20L4-L2-3L

64

20t5-L2-3L

7L

20t6-L2-3L

67

2017-t2-3t

83

2018-t2-3t

68

20L9-L2-31

60

Meetwaarde

Meting op

2014-oL-ot

200

20t4-L2-3t

254

2015-12-3L

278

2016-r2-31

316

20L7-12-3r

3s3

20L8-L2-31

395

2079-r2-3t

382

ACT

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

a

'l{

Duiding bij de meting

4.1.4: Ontwikkeling van een mobiel dienstencentrum via de uitbouw van decentrale

ankerplaatsen

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

OCMW Londerzeel

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

Initieel budget
Uitgaven

Ontvangsten

p.98

Geen

Geen

a

Geen

Geen

Geen

Geen

ACT 4.1.5: Uitbouw van een buurtgerichte zorg

Jaarrekening

OCMW Londerzeel

Eindbudget

lnitieelbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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Actieplon 2014000008: Zorg in de thuissituotie

Uit verschillende behoeftenonderzoeken blijkt dat we allemaal hetzelfde willen: zo lang mogelijk thuis

blijven wonen. Om een maximale levenskwaliteit te realiseren binnen de eigen woonomgeving dient
te worden
professionele ondersteuning (leveren warme maaltijden, poetsdienst, klusjesdienst,

i)

gecombineerd met informele zorg (zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk). Hoewel zij een
onmisbare schakel zijn binnen de thuiszorg, worden mantelzorgers als groep vaak vergeten. Toch
hebben ook zij nood aan informatie, ondersteuning en ervaringsuitwisseling.

Actieplan in ciifers:

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

70.832,2L

11.850,00

10.570,00

12.000,00

10.300,00

9.500,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lndicatoren eeko

Meting op

d aan dit actieolan

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2074-O1-07

T2

Jaar 2013

20L4-t2-31

LI

Het Zorgloket was

in 2OL4 bij

11. elektronische
zorgplannen betrokken. Hierbij gaat het om complexe

thuiszorgsituaties waarbij

verschillende

actoren/disciplines betrokken zijn en een structureel
overleg noodzakelijk is.

2015-r2-3r

1I

Het Zorgloket was ook

in 2015 bij 1L

elektronische

zorgplannen betrokken.

OCMW Londerzeel
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2016-L2-3L

ln 2016 was het Zorgloket betrokken bij 8 elektronische

8

zorgplannen.
Daarnaast was het Zorgloket

ook nog betrokken bij

zorgoverlegmomenten waarvan

geen

elektronisch

zorgplan werd opgemaakt.

2017-L2-3r

ln 2017 was het Zorgloket betrokken bij 3 elektronische
zorgplannen. Het Welzijnsloket was betrokken bij 1

4

elektronisch zorgplan.

20L8-t2-37

ln 2018 was het Zorgloket betrokken bij 4 elektronische

4

zorgplannen.
Daarnaast was het Zorgloket ook nog betrokken bij
zorgoverleggen waarvan geen elektronisch zorgplan
werd opgemaakt.

20L9-t2-3t

ln 2019 werd er zorgoverleg georganiseerd in 2 dossiers

2

waarvan een elektronisch zorgplan is opgemaakt.
Omdat de mutualiteiten echter de laatste

van

zorgoverlegcoördinator

2

jaren de taak

zijn beginnen

werden er minder 'officiële'

afstoten

zorgoverleggen

georganiseerd. Ook is de aanwezigheid van de huisarts

noodzakelijk om een officiëel zorgoverleg

te

kunnen

organiseren.
Dit cijfer geeft dus een vertekend beeld op de werkelijke
situatie.

lrr.li,,l.,ti;r;;i'1,/\r1¡11ìi.,1

Meting op

iltl:j:irliìl((,)rrtrji;,;lll

ji

iijftLqll.i4(ji',i,ii.t(:i:ri:rli

Meetwaarde

20L4-Ot-0L

1

20L4-12-3L

t

Duiding bij de meting
Jaar 2013

Doorheen 2014 kwam het OCMW slechts eenmaal
fina ncieel tussen in een thuiszorgfactu

20t5-L2-31

2

2

r (poetsdienst).

Doorheen 2015 kwam het OCMW financieel tussen in 2
dossiers thuisdiensten

20L6-72-3L

u

:

Doorheen 2016 kwam het OCMW financieel tussen in 2
dossiers thu¡sdiensten, namelijk poetsdienst aan huis.

2017-12-31

4

Doorheen 2017 kwam het OCMW financieel tussen in 4

dossiers thuisdiensten, namelijk vervoer naar de
Bu

20L8-t2-3L

2

urttafel.

Doorheen 2018 kwam het OCMW financieel tussen in
twee dossiers, Eén voor de facturen van de poetsdienst
en één voor de facturen van de warme maaltijden.

2019-t2-3t

OCMW Londerzeel

2

Doorheen 2019 kwam het OCMW financieel tussen ¡n
twee dossiers, Eén voor de facturen van de poetsdienst
en één voor de facturen van de warme maaltijden.
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Gekoppelde acties:

a

2OL4OO0O24: Evaluatie

van het product 'warme rnaaltijden'

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicatoren gekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-OL-O]-

32674

Jaar 2013

20L4-L2-3I

30530

Jaar 2014

20Is-r2-3r

30053

Doorheen 2015 werden er in totaal 30053 warme
maaltijden aan huis geleverd (serviceflats inbegrepen)
Tweemaandelijks is er een overleg met de

maaltijdbedelers (samen met een maatschappelijk werker
van het Zorgloket, de kok en de directeur van het WZC). Er
wordt steeds een agenda opgesteld met punten zoals
moeilijke dossiers (maaltijdbedelers kunnen zaken
signaleren), wegwerkzaamheden, ... D¡t ¡s zeker een

meerwaarde naar de maaltijdbedelers toe. Zij krijgen de
kans om dossiers te signaleren en van gedachten te
wisselen rond allerlei zaken waar zij in aanmerking mee
komen.

2016-t2-3L

26188

Doorheen 2016 werden er in totaal 26188 warme

maaltijden aan huis geleverd (assistentiewoningen
inbegrepen). Tweemaandelijks is er een overleg met de

maaltijdbedelers (samen met een maatschappelijk werker
van het Zorgloket, de kok en de directeur van het WZC). Er
wordt steeds een agenda opgesteld met punten zoals
moeilijke dossiers (maaltijdbedelers kunnen zaken
signaleren), wegwerkzaamheden, ... Dit is zeker een

meerwaarde naar de maaltijdbedelers toe. Zij krijgen de
kans om dossiers te signaleren en van gedachten te
wisselen rond allerlei zaken waar zij in aanmerking mee
komen.
20L7-L2-3L

20776

Doorheen 2017 werden er in totaal 2O776warme
maaltijden aan huis geleverd (assistentiewoningen

inbegrepen). Vanaf 2014 zien we een sterke daling van
het aantal maaltijden aan huis. Op drie jaar tijd (2OL420L71zijn er ongeveer 10 000 maaltijden minder geleverd

OCMW Londerzeel
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ln dit kader werd er in 2Ot7 een visienota geschreven met
verschillende analyses (financiële aspect, praktijk,
doelgroep, dienstverlening, private markt) en mogelijke

verbetervoorstellen. ln 2018 gaan we hier mee aan de
slag.

Tweemaandelijks is er nog steeds een overleg met de

maaltijdbedelers (samen met een maatschappelijk werker
van het Zorgloket, de kok en de directeur van het WZC).
2078-r2-37

22279

Doorheen 201,8 werden er in totaal 222!9 warme

maaltijden aan huis geleverd (assistentiewoningen

inbegrepen). Het aantal maaltijden zit terug in stijgende
Iijn.
ln 2017werd er een visienota geschreven met

verschillende analyses (financiële aspect, praktijk,
doelgroep, dienstverlening, private markt) en mogelijke
verbetervoorstellen. ln 2018 gingen we hiermee aan de
slag. De prijsbepaling wordt anders gecommuniceerd, de
dienstverlening werd extra in de kijker gezet (artikel
GlL,...),...

Tweemaandelijks is er nog steeds een overleg met de

maaltijdbedelers (samen met een maatschappelijk werker
van het Zorgloket, de kok en de directeur van het WZC).
De maaltijdbedelers hebben een belangrijke

signaalfunctie.
2019-12-3L

22950

Doorheen 2019 werden er in totaal 22950 warme
maaltijden aan huis geleverd (assistentiewoningen

inbegrepen). Het aantal maaltijden zit terug in stijgende
lijn.

Tweemaandelijks is er nog steeds een overleg met de

maaltijdbedelers (samen met een maatschappelijk werker
van het Zorgloket, de kok en de directeur van het WZC).
De maaltijdbedelers hebben een belangrijke

signaalfunctie.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-07-01

79

Jaar 2Ot3

2014-12-37

43

Jaar 2O74

2015-t2-3L

56

Jaar 2015

20t6-t2-3t

52

Jaar 2016

2017-L2-31

47

Jaar 2OI7

2018-t2-3L

72

Jaar 20L8

2019-t2-3t

58

Jaar 2079
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Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

Alle gebruikers van de dienst warme maaltijden werden

20L4-r2-3t

'f?I

bezocht in het kader van de reglementswijziging (120

rj,-¡
..::,i

bezoeken) en werd er een tevredenheidsenquête

t;\',,/

afgenomen.

¡

2014000025: Evaluatie van het product'poetsdienst aan huis'

a

Initieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) sekoppeld aan deze actie:
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r,\.1
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Meting op

L¡1
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Duiding bij de meting

Meetwaarde

201.4-01-01

L75

Jaar 2013

2014-12-31

t67

Jaar 2OL4

20rs-t2-3t

165

Jaar 2015

20t6-L2-3t

L57

Jaar 2OL6

2017-L2-3t

L82

Jaar

20L8-L2-31

181

Jaar 2018

2079-12-3L

172

Jaar

Meting op

2Ot7

20L9

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2074-07-OL

18

Jaar

2Ot3

2014,L2-3t

13

Jaar

2Ot4

20L5-L2-37

LI

Jaar 2015

2016-r2-3t

8

Jaar 2OL6

2017-L2-3t

t6

Jaar

20t8-L2-t3

24

Jaar 2018

2019-12-L3

19

Jaar 2019

Meting op

2OI7

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-01.-01

23

Jaar 2013

2074-72-3t

31

Jaar

20Ls-12-3t

37

Jaar 2015

OCMW Londerzeel
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2016-12-3L

42

Jaar

20L7-L2-31

TL

Jaar 2017

2018-12-L3

35

Jaar 2018

20L9-L2-13

29

Jaar

Meting op

20\6

20L9

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20t4-oL-0t

30

Jaar

2073

2014-t2-37

3I

Jaar

2OI4

20L5-L2-3r

25

Jaar 2015

20L6-L2-3L

27

Jaar 2016

20L7-t2-31

40

Jaar 20L7

2018-12-37

36

Jaar 2018

2019-t2-3r

33

Jaar 2OL9

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-OL-OL

92

Jaar 2013

20L4-L2-3L

85

Jaar 2O74

2015-12-3t

84

Jaar 2015

20L6-L2-3L

7t

Jaar 20L6

2017-t2-3t

85

Jaar 2017

20L8-t2-3L

82

jaar 2018

20t9-t2-31

83

jaar 2OL9

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-0L-oL

40

Jaar

2013

20L4-L2-37

42

Jaar

2Ot4

20t5-12-3t

51

Jaar 2015

20L6-L2-31

54

Jaar

2016

2017-t2-3L

55

Jaar

2Ot7

20t8-t2-3r

54

Jaar 2018

2019-L2-3L

50

Jaar 2019

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-ot-0L

LL

Jaar

20L4-L2-3L

9

Jaar 2OL4

20r5-t2-3t

5

Jaar

20L6-L2-3L

5

Jaar 2OL6

2017-t2-3t

3

Jaar 2OL7

20L8-72-3L

9

Jaar 2018

OCMW Londerzeel
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2019-L2-3t

Meting op

Jaar 2019

6

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20t4-01-01

20

Jaar 2013

2014-L2-3t

19

Jaar 2Ot4

20L5-t2-3L

19

Jaar 2015

20L6-t2-3t

t4

Jaar

2017-t2-37

T2

Jaar 20t7

20L8-L2-3L

8

Jaar 2018

20L9-t2-3L

t4

Jaar 2019

Meting op

2076

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-OL-OL

97

Jaar 2OL3

20L4-t2-3t

92

Conclusie: we poetsen bij een overwegend oudere

bevolkingsgroep: 111 personen van 167 personen (of bijna
66%) zijn ouder dan 80 jaar.

20Ls-L2-3t

78

Jaar 2015

2016-t2-31

83

Jaar

2Ot6

2017-t2-3t

to7

Jaar

2Ot7

20L8-t2-3L

LL6

Jaar 2018

20L9-t2-3L

100

Jaar 2019

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20t4-ot-0L

39

Jaar 2013

20].4-72-31

38

Jaar

20L5-t2-31

45

We poetsen bij een overwegend oudere bevolkingsgroep
97 personen van 165 personen (of bijna 59%) zijn ouder
dan 80 jaar. Tegenover voorgaande jaren is een

2Ot4

'verjonging' in het publiek waar we gaan poetsen
merkbaar.
2016

20t6-12-3L

46

Jaar

2017-L2-3t

44

Jaar 20L7

20L8-12-3t

37

Jaar 2018

2019-12-3L

38

Jaar 2019

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-0t-0L

15

Jaar 2013

20L4-L2-31

15

Jaar

2015-r2-3t

18

Jaar 2015

2016-t2-3L

10

Jaar

OCMW Londerzeel
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2076
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20!7-12-3L

L4

Jaar 2OL7

2018-12-3t

L6

Jaar 2018

20L9-L2-3t

t2

Jaar 2OI9

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-0L-0L

4

Jaar 2013

20]"4-r2-3r

3

Jaar 2014

20t5-L2-31

5

Jaar 2015

20t6-12-3L

4

Jaar 2016

20L7-t2-3t

5

Jaar 2017

20!8-12-3L

4

Jaar 2018

2019-t2-3L

6

Jaar 2OI9

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-or-or

4

Jaar

2014-L2-3t

6

. 11 februari : productkennis

20t3

. 01 april : zelfzorg
.3 juni : aromatherapie

. 16 september

: EHBO

bij huis-, tuin- en

keukenongevallen

.9oktober:intervisie

.

4 december : bezoek,aan Provinciaal Veiligheidsinstituut

te Antwerpen (modules ergonomie en veiligheid in huis)

20L5-L2-3L

5

Doorheen 2015 werden de volgende vormingsmomenten
voorzien:
- 3 maart : flexibiliteit,

- 12 mei : loslaten - verlies -rouw
- 4 juni : goedkoop en gezond poetsen
-

I

oktober: bezoek aan Provinciaal Veiligheidsinstituut,

- 3 december : intervisie

20L6-t2-3L

6

Jaar 20L6

2077-L2-3r

6

O7/03: Positieve communicatie met Lieve Vandermeren

(Groep lntro)
!L/O5: Teambuilding'bezoek aan de
waterzu iveringsinstallatie te Grimbergen' met Lieve

Vandermeren

06/06: Dag van het onderhoud: lnitiatie yoga met Sophie
Claeys (Yogabar te Merchtem)
O3/tO: Ken je zelf met Lieve Vandermeren
2ULL: EHBO met Erik Kussener en Veronique Marcel
(Rode Kruis)

14/L2: lntervisie met Lieve Vandermeren

OCMW Londerzeel
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2018-t2-31

t5/O3: Samenwerken en verbindende communicatie met

7

Lieve Vandermeren (Groep lntro),

03/05: begeleid bezoek aan de thuiszorgwinkel met Lieve
Vandermeren,
28/ 06: teambuilding fil m'intouchables' met nabespreking
met Lieve Vandermeren,O4/09: veiligheid en gezondheid

bij de extramurale poetsdienst door Eddy Coddens,
04/10 en t6/L0: Hoe omgaan met mensen met dementie
in mijn job door Sofie Vermeersch (Expertisecentrum
dementie MEMO),

L3/t2: bezoek aan CADO (Burcht)en intervisie met Lieve
Vandermeren.
2079-L2-3L

4 vormingen werden gegeven door Lieve Vandermeren
(groep lntro)

5

- 14 maart: Ziektebeelden bij ouderen
- 27 juni: Teambuilding
- 17 oktober: Verfijning poetstechnieken
- 05 december: lntervisie
Deze vier vormingsmomenten werden aangevuld met:

19 november: AED binnen 'Hartveilige gemeente' door
Eric Kussener (Rode Kruis).

a

2014000035 : Opricht¡ng mantelzorgcentrale

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicatoren gekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-OL-Or

0

Jaar 2013

20L4-72-3r

4

Het Zorgloket heeft in20L4 de volgende stap gezet voor
de verdere uitbouw van een volwaardige

mantelzorgwerking. Naast de mantelzorgpremie kan je in
het Zorgloket terecht voor vormingsmomenten voor
mantelzorgers en staat de mantelzorgconsulenten klaar
om de mantelzorgers bij te staan met advies en informatie
over premies, medische hulpmiddelen, oppasdienst, etc.
De vormingsmomenten worden beschouwd als een kans

om mantelzorgers te ontmoeten, een zicht te kr¡jgen op

OCMW Londerzeel
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hun zorgen, hun noden en hun interesses. Daarnaast heeft
de mantelzorger behoefte aan bijstand, aan omkadering,
aan informatie en een schouderklopje. Dit wil het

Zorgloket via de vormingsmomenten aanbieden.
Vormingsmomenten die (decentraal) werden
georganiseerd in 2014:

o 'Goede afspraken maken goede vrienden' - Maandag 20
oktober 20t4 om 14u00, Den Babbeleir,WZC
Herfstvreugde, Londerzeel
Spreker: Lieve Belmans, Ons Zorgnetwerk vzw.
Aanwezigen: 14 deelnemers

o'Zorgvoor adempauze' - Maandag 3 november 2014 om
14u00 - Refter Ter Elst, Lagere School, Steenhuffel.
Spreker : Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk vzw.
Aanwezigen: 2 deelnemers (5 deelnemers ingeschreven).
o 'Levenslang wonen' - Maandag 17 november 2OL4 om
14u00 - Cafetaria GC Gerard Walschap, Londerzeel SintJozef.

Spreker : Mark Vanherberghen, coördinator

woningaanpassing, Landelijke thuiszorg.
Aanwezigen: 17 deelnemers.
o 'Het lege nest syndroom' - Dinsdag 2 december 2014 om
14u00

-

Cafetaria Sporthal Verma, Malderen.

Spreker : Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk vzw.

Aanwezigen :4 deelnemers, waarvan 2 personen hun
partner recent is overleden.

20L5-r2-31

Het Zorgloket werkt verder aan een ondersteunende

5

mantelzorgwerking.
Het Zorgloket wenst niet enkel mantelzorgers een

financiële vergoeding aan te bieden, maar werkt meer en
meer aan het ondersteunen van mantelzorgers. Uit
gespreken met mantelzorgers werd duidelijk dat zij meer

nood hebben aan informatie en sociale en emotionele
steun. Mantelzorgers hebben erkenning nodig, om de
dagelijkse zorg te kunnen volhouden.

ln 2015 konden wij met het beschikbaar budget, geen vier,
maar 5 vormingsmomenten organiseren:
20 april 2015 : Mindfulness voor mantelzorgers
De essentie van mindfulness wordt op een praktische wijze

aangereikt, er wordt een combinatie gemaakt tussen

OCMW Londerzeel
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theorie en oefeningen: de kracht van aandacht op het
werk, de opbouw van stress en de aanpak, ademruimtes

voor moeilijke momenten, de brug tussen mindfulness en
preventie van burn-out en depressie, ... en dit allemaal
specifiek gericht op mantelzorgers.
8 juni 2015

:

Oei! Naar het ziekenhuis. Oef ! Weer naar

huis. Oeps! Wat nu.
Een onverwachte of geplande ziekenhuisopname van de
persoon voor wie je mantelzorger bent, betekent wellicht

extra stress en bijkomende beslommeringen. Zowel het
ziekenhuisverblijf als de terugkeer naar huis is vaak een
vermoeiende periode. Tijdens het vormingsmoment krijg
je veel tips om deze periode vlot te laten verlopen.
19 oktober 2015 : Draaglast

/ draagkracht
Dementie treft meer dan alleen de persoon met dementie
zelf.

De ziekte drukt ook een stempel op het leven van

hen die zorg dragen, Zorgen voor een familielid met
dementie kan mentaal en lichamelijk erg belastend zijn.
Gebrek aan nachtrust, verliesverwerking, ... dit noemt men
de draaglast. Vele mantelzorgers verleggen telkens

opnieuw hun grenzen in het zorg dragen. Hulp
inschakelen van anderen om zelf eventjes op adem te

komen en energie op te doen is even belangrijk als zorg

geven. Zo vergroot men de draagkracht.
30 november 2015 : Het lege nest syndroom
Hoe pik je als mantelzorger de draad terug op na een

intense periode van zorg voor een dierbare die overleden
is? Op basis van een aantal getuigenissen staan we stil bij
de verscheidenheid van verwerkingsprocessen. Deze

vorming geeft inzicht hoe elk ziin I haar eigen weg moet
zoeken om de draad weer op te pakken.
14 december 2015: Rouwen en loslaten in je leven.

Rouwverwerking is meer dan stoppen met huilen. Het
vormingsmoment neemt je mee door de intense stappen
van rouwverwerking. Elk rouwproces is verschillend en kan
vastlopen in een andere fase van rouw en verdriet. Je leert
beweging in het rouwproces te krijgen, je kan weer in de
richting van de toekomst kijken, je zoekt de zin van het
gebeurde.
Het Zorgloket is ook gesprekken aangegaan met

verschillende mutualiteiten en mantelzorgorganisaties om
samen koffiemomenten te organiseren (toekomstplan
najaar 2016).
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Hedera en het Zorgloket hebben samen gezeten om in de

toekomst praatmomenten/lotgenotencontacten
organiseren voor mensen met borstkanker.

te

Daarnaast heeft de maatschappelijk werker

verantwoordelijk voor de mantelzorgwerking heel wat
opleidingen gevolgd met als thema mantelzorgwerking,
iets wat zijn vruchten zal afwerpen vanaf 2016:

-

lnstrument: zicht op mantelzorg - kennismaking

-

achtergrond - uitgangspunt.

-

Een mantelzorgtraject - ondersteuningsdomeinen -

digitaal instrument.
- Prisma, een instrument om de draagkracht en draaglast
van de mantelzorger van een pmb te evalueren.
- Een stud¡edag over innovatieve
ondersteu ningsinitiatieven voor mantelzorgers.

20t6-t2-3t

Het Zorgloket organiseerde vijf vormingsmomenten voor

7

mantelzorgers: 4 algemene vormingsmomenten voor
mantelzorgers:. - 22 feb'16: Raak jezelf niet kwijt als je
zorgt voor een ander, locatie: CBS Steenhuffel. - 25
april'16: Grenzen stellen in mantelzorg, locatie: Fanfare
Concordia Malderen. - 20 juni'16: Samen zorgen,
communicatie in de thuiszorg, locatie: Hof Van Boeres,
Londerzeel. - 19 sept'16: Hoe blijf je het op een positieve
manier volhouden, locatie: GC Gerard Walschap,
Londerzeel Sint{ozef. 1 vormingsmoment voor jonge
gezinnen met een kind met een beperking, de ouder als
mantelzorger voor hun kind: - 21 nov'16: Een kind als
(g)een ander, een leven als (g)een ander, locatie: Bib,

Londerzeel. lvormingsmoment&

1

activiteit in

samenwerking met Hedera, lotgenotenvereniging voor
borstkankerpatiënten. - lL mei'L6: Modeshow, badmode
en lingerie voor vrouwen die geconfronteerd zijn met
borstkanker. - 4 oktober'16: lk ben niet perfect maar ik
ben mezelf! En dat magl

20L7-t2-37

30

ln 2OL7 werden er 30 activiteiten georganiseerd voor

mantelzorgers.
Er

werden 15 praattafels georganiseerd in samenwerking

met de erkende mantelzorgorganisaties in Vlaanderen.
Eén vormingsmoment en een opleidingsreeks van vier
workshops werden er georganiseerd voor jonge gezinnen

met een zorgenkind, dit in samenwerking met KU Leuven
en MAGENTA vzw.
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Het Zorgloket is in het najaar 2Ot7 gestart met de eerste

koffiesalons voor mantelzorgers, personen die
geconfronteerd worden met rouw en verlies, personen die
geconfronteerd worden met kanker en chronische ziekte.
De koffiesalons worden georganiseerd in samenwerking

met Kom Op Tegen Kanker en ConTempo vzw.
ln samenwerking met Hedera Vlaams Brabant vzw heeft
het Zorgloket één vormingsmoment georganiseerd voor
vrouwen die geconfronteerd werden met borstkanker.
Het Zorgloket heeft ook tijd geinvesteerd in psychoeducatie:'rouw en verlies. ln samenwerking met S-Plus
vzw en met de steun van de Provincie Vlaams Brabant

heeft het Zorgloket een reeks van 5
ontmoet¡ngsmomenten georganiseerd specifiek rond rouw
en verlies.

2018-t2-31

26

ln 2018 organiseerde het Zorgloket:
8 praattafels voor mantêlzorgers - 1 thema wordt gegeven
in 2 sessies.

* Mantelzorger? Zorgvoor jezelf. Spreker: Liliana
Nikolova, S-Plus Mantelzorg.

* Hulp bij mantelzorg, de zorg overdragen. Spreker:

Salma

Srihi, Socialistische Mutualiteit Steunpunt Mantelzorg.

* Mantelzorg & communciatie. Spreker: Karen Horré,
Samana.

* Het zorgcontract. Spreker: Mario Schelfhout, Liever
Thuis.
De praattafels worden georganiseerd in samenwerking

met de zes erkende mantelzorgorganisaties.
4 vormingsmomenten werden er georganiseerd voor

mantelzorgers.

* Doolhof van voorzieningen, premies,

... in de thuiszorg.

Spreker: Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk.

* Zorg voor de sandwichgeneratie: over de balans tussen
zorg voor anderen en zelfzorg. Spreker: Erna Claes, dr. in
de psychologie en expert trainer Fenrir Consult.

* lk als brus, wat kan ik geven. Spreker: Gerd

Claes,

ervaringsdeskundige als ouder en brus, coördinator en
psychotherapeute van De Kanteling.

* Hoe positief volhouden? Haast en spoed is zelden goed
Spreker: Sabrina Marx, klinisch psycholoog Coranima.
Dit jaar werden de vormingsmomenten georganiseerd in
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samenwerking met LSW Loka-Sel Zorgnetwerk Zenneland,
Wit-Gele Kruis en OCMW Kapelle o/d Bos.
ln 2018 kregen wij de kans om een theatervoorstelling te
programmeren voor mantelzorgers en hun familie.

Met de mantel der liefde, locatie: De Kampanje.
We maken kennis met de 80-jarige Lowie, die veel ozrg
nodig heeft, en met zijn zoon Kobe, die probeert zoveel
mogelijk zorg te bieden. ln dit intieme portret zien we een
vader en zoon die allebei op hun eigen manier proberen
om vat op het leven te houden, of te krijgen. Met vallen
en opstaan, ze praten, ze mijmeren, ze lachten ze ruzien.
Over leven, over dood, over soep die niet heet genoeg is,

over de fiets die Kobe nooit kreeg.
Beide rollen worden vertolkt dor Kurt Defranq.
De theatervoorstelling werd ingeleid door een

medewerker van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.
2 ontmoetingsmomenten werden georganiseerd voor

jonge gezinnen met een zorgenkind.

* uitnodiging Absoluut vzw, bijstandsorganisatie. Spreker:
Arjan Meert, coach Regio Vlaams Brabant Absoluut vzw.
* Beter zorgen voor jezelf. Spreker: Marc Buelens.
Op drie februari 2018 volgde de maatschappelijk werker
samen met haar vrijwilligers de opleiding bij Missing You
vzw.
Om nadien te starten met ontmoetingsmomenten voor
jongeren die geconfronteerd worden met rouw en verlies.
We zijn gestart met twee kennismakingsmomenten in het

voorjaar 2018.
Nadien organiseerde we een eerste echt

ontmoetingsmomenten voorjaar 2018.
Najaar 2018 organiseerde wij opnieuw 4

ontmoetingsmomenten voor jongeren.
De ontmoetingsmomenten worden georganiseerd in

samenwerking met Missing You vzw.
ln 2018 is het Zorgloket een samenwerking aangegaan met

ldrops. ldrops

is een sociaal

innovatiebureau uit Gent, zij

zijn op zoek naar innovatieve oplossingen voor alle

mogelijke veranderingen in de samenleving. Samen met
ldrops gaat het Zorgloket op zoek naar een stuurgroep om
de werking verder uit te bouwen.
Het Zorgloket organiseerde een eerste

kennismakingsmoment najaar 2018.
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Naast het organiseren van ontmoetingsmomenten,

informatiesessies, ... wordt de mantelzorghub uitgebouwd
Het is een online tool

/ platform die mantelzorgers kan

ondersteunen in hun zoektocht naar informatie,
chatfunctie,

...

Deze werking is in samenwerking met ldrops en met de

financiële steun van Kom Op Tegen Kanker.
2 creatieve sessies werden georganiseerd voor de mensen

die in 2017 hadden deelgenomen aan psycho-educatie

rond rouw en verlies.
Dag 1: verlieservaring gekoppeld aan kleiverwerking
Dag 2: afscheid nemen gekoppeld aan het bakken van klei

in open vuur.
1 schrijfnamiddag werd georganiseerd voor vrouwen die
geconfronteerd worden met borstkanker.

De schrijfnamiddag werd begeleid door de vrijwilligers van

Hedera Vlaams Brabant.

2019-t2-31

22

ln 2019 organiseerde het Zorgloket

* 4 vormingsmomenten voor mantelzorgers.
- Piekeren en loslaten. Spreker: Erna Claes, dokter in de
psychologie.

- De kracht van kwetsbaarheid. Spreker: Katrien Moens, de
woordenfluisteraar & rouwthera peut.
- Mindfulness voor manelzorgers. Spreker: Marie Ann
Gilté, mindfulness coach I AM
- Aanvaarden wat er (niet) is. Hoe doe je dat? Spreker:
Katrien Moens, de woordenfluisteraar & rouwtherapeut.

* ln 2019 werden er spijtig genoeg geen
ontmoetingsmomenten georganiseerd voor jonge
gezinnen met een zorgenkind.
ln overleg met de ouders werden er enkele sprekers
aangesproken om een lezing te geven maar deze waren
niet beschilkbaar ofvroegen te hoge erelonen.
Het Zorgloket contacteerde de verschillende jonge
gezinnen op regelmatige momenten en bracht hen op de
hoogte van:
- wijziging ivm tegemoetkomingen in de

gehandicaptensector.
- vakantiemogelijkheden voor personen met een
beperking.
- info over toekomstmogelijkheden voor de jongeren met
een beperking
- activiteiten Magenta
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* Op 3 februari 2018 volgde de maatschappelijk werker
samen met haar vrijwilligers de opleiding bij Missing You
vzw.
De ontmoetingsmomenten voor jongeren die
geconfronteerd worden met rouw en verlied worden
georganiseerd in samenwerking met Missing You vzw,
Virgo Sapiens en CLB. ln 2019 organiseerde het Zorgloket 6
ontmoetingsmomenten in het Zomerhuis. ln het najaar
organiseerde het Zorgloket 6 yoga sessies voor jongeren in
House of Yoga onder begeleiding van Els Cools. Voor de
ontmoetingsmomenten kon het Zorgloket rekenen op de
steun van twee vrijwilligers: Pats van Crombruggen,
projectcoördinator jongeren in Brussel en An Mertens,

psycholoog.

* ln 2019 werden er 4 brainstormsessies georganiseerd.
De maatschappelijk werker ging samen met de

mantelzorgers op zoek naar mogelijke thema's,
interessante sprekers, creatieve activiteiten, ... Naast de
vormingsmomenten voor mantelzorgers werden er 2 extra
activiteiten georganiseerd :
- Een zomerwandeling, Mindfull Walk onder leiding van
Nancy Paredis.

- Een zomerpicknick voor mantelzorgers,
zorgbehoevenden en hun familie.

* Voor de mantelzorgwerking werden er 30 werkboekjes
aangekocht:
- eerste hulp bij zorgplanning
- eerste hulp bij mantelzorg

lndicator: Aantal toekenningen lokale mantelzorgprem¡e
De voorwaarden voor het aanvragen van een mantelzorgpremie waren vanaf 2013 echter niet langer dezelfde

dan tijdens de voorbije jaren. Als gevolg hiervan werd door het Zorgloket een nieuw reglement opgesteld, met

inbegrip van overgangsbepalingen die toelaten dat het recht op een lokale mantelzorgpremie kan worden
geopend met terugwerkende kracht.
De premie dient bovendien administratief te worden opgevat. Dit betekent dat de aanvragen jaarlijks, door de

mantelzorger, bij het Zorgloket dienen te gebeuren. Op elke nieuwe aanvraag volgt er een huisbezoek, de
zorgbehoevenden die in het verleden reeds recht hadden op een lokale mantelzorgpremie worden driejaarlijks
bezocht met het oog op rechtenuitputting en opvolging.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-oL-o1

154

Jaar 2013

2014-12-31.

198

Vanaf 1 t.e.m. 30 september 2014 konden de
mantelzorgers de mantelzorgpremie 2014 aanvragen voor
de periode van

l

januari 2014 tot en met 30 september

201.4.

Bij de administratieve verwerking van de aanvraag
mantelzorgpremie zijn nog enkele kleine problemen

opgedoken i.v.m. de attesten:
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o BEL FOTO: zonder startdatum

of zonder einddatum

o KATZ schaal: zonder einddatum of enkel met datum dat
het attest geprint is
o Vlaamse Zorgverzekering: sommige mutualiteiten

vermelden enkel de datum waarop zij starten met de
uitbetaling. Maar dit betekent dat de zorgbehoevende 3
maand voordien onderzocht is en een BEL FOTO is
opgemaakt van min. 35 punten.
Om deze problemen het hoofd te bieden werd een wijzing

aangebracht in het mantelzorgreglement. Enkel de
attesten met een duidelijke vermelding van de startdatum
en geldigheidsduur mogen gebruikt worden. ln 2015 zal dit
punt ook duidelijk gecommuniceerd worden naar de
mantelzorgers via GlL, website, flyer, affiches, ....

2015-]-2-37

200

Van januari tem september 2015 heeft het Zorgloket

opnieuw een intensieve promotiecampagne gevoerd om
bewoners van Londerzeel op de hoogte te brengen van de
lokale mantelzorgpremie. Tijdens deze promotiecampagne

werd er specifieke aandacht besteed aan de
aanvraagdatum (jaarlijks kan de mantelzorgpremie
aangevraagd worden enkel en alleen in de maand

september) en de voorwaarden voor het aanvragen van

een mantelzorgpremie.

Er

werden flyers en affiches

opgemaakt en verspreid in Londerzeel. Daarnaast werd er
promotiemateriaal verstuurd naar huisdokters,

mutualiteiten, apothekers,

Er

werd ook een perstekst

opgesteld voor de regionale pers.
ln de maand september 2015 werden er 207
ma ntelzorgpremies aangevr aagd, 7 dossiers werden
geweigerd.

167 dossiers kregen de volledige mantelzorgpremie

uitbetaald, voor 12 maanden, voor een totaalbedrag van
49.819,44 euro. De mantelzorgers ontvingen bijgevolg
298.32 euro voor 12 maanden (of 24,86 euro per maand)
33 dossiers werden aangevraagd voor een onvolledig jaar
Hen werd in totaal 208 maanden uitbetaald, voor een

totaalbudget van 5.170,88 euro.
ln 2015 werd er voor 54.990,32 euro uitbetaald aan
mantelzorgpremies.
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2016-L2-3L

200

Voor het kalenderjaar 20L6 zijn er 213 mantelzorgpremies
aangevraagd voor de periode - 1 oktober 2015 tem 30
september 2016.
200 dossier waren volledig en werden goedgekeurd.

Voor het aanvragen van de mantelzorgpremie in de maand
september werden er voor het zorgloket 271 contacten
geregistreerd enkel voor aanvraag of info/advies
mantelzorgpremie.
20L7-L2-3t

185

ln september 2017 werden er 185 volledige
mantelzorgpremies aangevraagd voor de periode van

oktober 2016 tem 30 september 2017.

20\8-L2-3r

178

1

'

ln 2018 werd een budget van 55.000 euro voorzien voor
de Gemeentelijke mantelzorgpremie.
14 mantelzorgpremies waren ten behoeve van kinderen.
ln totaal werd 50.100,00 euro opgebruikt van het budget.

2019-L2-31

t79

ln 2019 werd een budget van 55.000,00 euro voorzien
voor de Gemeentelijke mantelzorgpremie.
- aantal toekenningen = 179 mantelzorpremies.
- aantal kinderen = 13 mantelzorpremies.
- aantal weigeringen = 6 mantelzorpremies.
ln totaal werd 47.700,00 euro opgebruikt van het
mantelzo
remiebu
van
euro
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20t4-12-3t

3

Duiding bij de meting
Jaar 2OL3

2 aanvragen hadden geen geldig attest; 1 aanvrager was

van een gemeente op 46km van Londerzeel

2015-t2-31

7

Jaar 2015

20t6-12-3t

5

Vijf dossiers werden er geweigerd voor de toekenning van
een mantelzorgpremie.
Daarnaast waren er acht dossiers onvolledig waardoor zij

ook geen recht hadden op de mantelzorgpremie.

20t7-t2-3L

ln 2017 werden er 6 dossiers geweigerd wegens

6

onvolledig, geen geldig attest, niet binnen de gevraagde
periode, ...

2018-t2-3L

2

ln 2018 werden er maar 2 dossiers geweigerd wegens
geen geldig attest ofte laat binnen gebracht attest.

2019-L2-3L

6

ln 2019 werden er maar 6 dossiers geweigerd wegens
geen geldig attest ofte laat binnen gebracht attest.
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2016-L2-3t

o
o

Het Zorgloket heeft in 2016 een visietekst uitgeschreven

rond haar mantelzorgwerking. De visietekst bevat:
- definitie mantelzorgers.

- de reden waarom het Zorgloket mantelzorgers wenst te

ondersteunen.
- de uitbouw van de mantelzorgwerking

tot op heden:

mantelzorgpremie, mantelzorgconsulenten,
vormingsmomenten voor mantelzorgers en huisbezoeken
bij mantelzorgers en de zorgbehoevenden.
- de toekomst van de mantelzorgwerking:

koffiemomenten, zicht op mantelzorg, ondersteunen van
jonge gezinnen.
- Extra info en onderzoeken over mantelzorgers
De maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor de

mantelzorgwerking volgde één opleiding in 2016: Samen
sterk voor mantelzorg (Provincie Vlaams-Brabant).

2017-12-31

2078-t2-3r

2019-I2-3r

to
to
o
o

De

visienota 'Mantelzorg' werd in 2016 opgesteld en

diende als leidraad in 2O77.

De visienota 'Mantelzorg'werd in 2016 opgesteld en werd
verder gebruikt om in 2018 de werking verder uit te

bouwen.

ln 2016 werd er een visienota uitgeschreven voor de
mantelzorgwerking in Londerzeel. Deze visienota wordt
nog steeds gebruikt; ieder jaar maakt de maatschappelijk
werker een jaarprogramma op en laat dit goedkeuren door
het VB.

Meting op
2016-12-3L

Duiding bijde meting

Meetwaarde
6

Het Zorgloket is in het najaar 20L6 gestart met de eerste

koffiemomenten

/

praattafels voor mantelzorgers.

Een praattafel wordt opgebouwd rond één thema, één

rode draad, per thema worden er twee

ontmoetingsmomenten georganiseerd.
ln 2016 heeft het Zorgloket drie praattafels georganiseerd,
dus 6 ontmoetingsmomenten gecreëerd voor
mantelzorgers.
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De praattafels werden georganiseerd in samenwerking

met S- Plus Mantelzorg en Samana, dit zijn twee erkende
mantelzorgorganisaties.

lste praattafel: Wat als het thuis niet meer lukt
2de praattafel: Rouw & verlies.
3de praattafel: Dementie.
De zes ontmoetingsmomenten werden georganiseerd in

de Raadzaal van het OCMW.
20L7-12-31

ln 20t7 was de opstart voor de koffiesalons, een

4

ontmoetingsmoment creëren voor mensen die
geconfronteerd worden met rouw en verlies, kanker,
chronische ziekte en hun familieleden, ...
Deze ontmoetingsmomenten worden georganiseerd in

samenwerking met Kom Op Tegen Kanker & ConTempo
vzw.
De koffiesalons worden opgenomen binnen de hele

mantelzorgwerking. Meer info terug te vinden onder
actiepunt:136 - Aantal infomomenten voor mantelzorgers.

2018-t2-3t

10

ln 2018 organiseerde het Zorgloket:
10 koffiesalons

-

4de maandag van de maand (excl.

zomervakantie) -13u30 t.e.m. 16u00.
ln een vertrouwelijke sfeer delen we ervaringen, leren we
van elkaar en steunen we elkaar.
De koffiesalons zijn maandelijkse ontmoetingsmomenten
voor mensen die geconfronteerd worden met kanker,

chronische ziekte en hun familie, voor mensen die
geconfronteerd worden met afscheid nemen, verdriet,

...

Koffiesalons worden georganiseerd in samenwerking met
Kom Op Tegen Kanker en ConTempo vzw.

2019-r2-3t

10

ln 2019 organiseerde het Zorgloket:
10 koffiesalons

-

4de maandag van de maand (excl.

zomervakantie) -13u30 t.e.m. 16u00.
ln een vertrouwelijke sfeer delen we ervaringen, leren we
van elkaar en steunen we elkaar.
De koffiesalons zijn maandelijkse ontmoetingsmomenten

voor mensen die geconfronteerd worden met kanker,
chronische ziekte en hun familie, voor mensen die
geconfronteerd worden met afscheid nemen, verdriet,

...

Koffiesalons worden georganiseerd in samenwerking met
Kom Op Tegen Kanker en ConTempo vzw.
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Meting op

20t6-t2-3t

(rJ1r,

¡irt,rìfliÌ:ì;/(:iiilii!¡
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Meetwaarde

Duiding bij de meting

0

Het instrument'Zicht op mantelzorg'werd in 2016 nog
niet gebruikt.
ln 2016 werden er geen huisbezoeken georganiseerd in
het kader de mantelzorgwerking.
Toekomst: 2017 start het Zorgloket opnieuw met
huisbezoeken bij zorgbehoevende in aanwezigheid van de
mantelzorgers.

ln 20L7 werd het instrument 'Zicht op mantelzorg' niet

20L7-72-3L

gebruikt.
Het Zorgloket heeft huisbezoeken georganiseerd bij

zorgbehoevende voor wie er in 2017 een nieuwe aanvraag
mantelzorgwerking werd aangevraagd. Daarnaast werden
er ook driejaarlijkse huisbezoeken georganiseerd bij
zorgbehoevende waarvoor in 2015 de mantelzorgpremie
werd aangevraagd.
Het instrument werd nog steeds niet gebruikt omwille van
de grote tijdsinvestering van zowel de maatschappelijk

assistent als de mantelzorger om het volledige interview te
doorlopen en nadien de actiepunten te blijven opvolgen.
ln de plaats van het volledige instrument te gebruiken,
werd een kortere versie gecreëerd waardoor het Zorgloket
zich tijdens het huisbezoek standaard niet alleen meer op
de noden en behoeften van de zorgbehoevende

concentreert, maar ook die van de mantelzorger. Er wordt
steeds gepolst naar de situatie van de mantelzorgers, hoe
de mantelzorger het op een positieve manier kan
volhouden, of ze nood hebben aan informatie,
ondersteuning, ...
20L8-72-3L

0

ln 2018 werden er als gevolg van t¡jdsgebrek geen
driejaarlijkse huisbezoeken georganiseerd en kon het

instrument bijgevolg niet toegepast worden.
2019-L2-3t

0

ln 2019 werden er als gevolg van t¡jdsgebrek geen
driejaarlijkse huisbezoeken georganiseerd en kon het

instrument bijgevolg niet toegepast worden.
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Meting op
2016-72-3L

.jij.'.,l.tl.t,j.ì,r i,.ìrì

Meetwaarde

ffi
ffi

Duiding bij de meting
Er

werden twee nieuwe steekkaarten opgemaakt voor

mantelzorgers.
- hapklaar: de rol van de mantelzorger.

- naar het ziekenhuis.
De twee steekkaarten worden uitgedeeld aan
mantelzorgers die juist mantelzorger zijn geworden. Zij

nemen steeds meer taken op zich, maar bekijken zich zelf
nog niet als echte mantelzorgers.
Deze steekkaarten geven aan dat zij echt wel

mantelzorgers zijn, dat zij recht hebben om tijd te nemen
voor zichzelf en geeft praktische info voor nieuwe
mantelzorgers.

20t7-L2-3r

ffi
ffi

De steekkaarten worden in20L7 nog steeds gebruikt. Het

Zorgloket neemt het materiaal mee wanneer er op
huisbezoek gegaan wordt, of het materiaal wordt
meegegeven aan nieuwe cliënten van het Zorgloket die

langskomen bij het OCMW.
Met dit materiaal proberen we duidelijk te maken dat het
werk dat de partner, dochter, zoon, ... dagelijks verrichten,
als mantelzorger kan worden erkend. En dat zij bijgevolg

hulp mogen vragen, tijd mogen nemen voor zichzelf, hun
grenzen mogen bewaken, etc..

2018-t2-3L

ffi
ffi

De

steekkaarten:

* Wat een geluk dat er mantelzorgers zijn!

* Oeps naar het ziekenhuis! Oeps naar huis!
worden nog steeds gebruikt.

worden uitgedeeld aan mantelzorgers en hun familie:
- informatie mantelzorgpremie
Ze

- aanvraag mantelzorgpremie

- huisbezoeken
- aanvragen van THAB,

lWlT, Vlaamse Zorgverzekering,

verhoogde tegemoetkoming, verhoogd kindergeld,
De steekkaarten geven mantelzorgers tips om

...

tijd te

maken voor zichzelf, het recht te hebben om vragen te

OCMW Londerzeel
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stellen in het ziekenhuis, ...

Want het Zorgloket wenst dat mantelzorgers goed voor
zichzelf zorgen zodat ze de dagelijkse hulp voor hun

hulpbehoevende partner, familielid, ... langer kunnen
volhouden.
De steekkaarten worden nog steeds gebruikt

2079-L2-31

a

ACT

4.2.6: Uitbouw mantelzorgwerking

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

3.326,55

0,00

3.720,OO

0,00

4.400,00

0,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a

ACT 4.2.7 :

Uitbouw dorpsrestau rants

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

7.505,66

11.850,00

6.850,00

L2.000,00

5.900,00

8.500,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Het OCMW waarborgt een kwaliteitsvolle woon-en zorgomgeving op maat voor ouderen. De
assistentiewoningen blijven afgestemd op de behoeften van de bewoner en een kwaliteits,
aangepaste, betaalbare en toegankelijke huisvesting. Het Vlaamse Woonzorgdecreet voorziet in een

omvorming van serviceflats naar assistentiewoningen. Het OCMW wil gaan voor een erkenning van
de assistentiewoningen, waardoor een aantal verplichtingen opgelegd worden die de kwaliteit van de
huisvesting opdrijven : kwaliteitshandboek, woonassistent, veiligheidsapecten, ...

Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan

lndicator(en) gekoppeld aan dit actieplan

lndicator: Aantal bewoners voor de 60 assistentiewoningen
ln sommige assistentiewoningen zijn koppels gehuisvest, Het aantal koppels kan men detecteren door het
aantal vermeld in deze indicator te verminderen met 60 (= ¿¿¡¡r¡ assistentiewoningen).
Meting op

Meetwaarde

2014-o7-0r

69

2074-12-37

7t

2075-t2-3t

72

2076-L2-37

73

2017-72-3t

69

2078-12-3r

77

2019-12-31

70

Duiding bij de meting

lndicator: % mannelijke bewoners

Meting op

Meetwaarde

2014-O7-O7

2t

2014-I2-3t

27

20ts-12-37

22

2076-72-3r

27

2017-t2-37

27

2018-12-31

32

2019-72-37

24

Duiding bij de meting

lndicator: % vrouwelijke bewoners
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Meting op

20t4-0t-0t

50

20!4-L2-3r

79

20r5-L2-3L

78

20L6-12-3L

79

2017-t2-3t

79

2078-L2-37

68

201-9-L2-3]-

76

ìl¡
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Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

,,ltijl¡r,,¡riflìji' li ii' ,,lrI,.,t r,/frrll

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

77

20L4-1-2-37

82

20t5-L2-3t

79

20L6-L2-3L

84

20L7-12-3L

83

2018-L2-31

92

20t9-L2-3t

92

I rl, lr;rliltl¡tl Zr 1i.¡:l\r/:(,rri1,¡r'; ¡1irr,i .tiill.l,l rl jili:. i iì ì.i,1¡¡, 'r;i'rrrrll

Meting op
2014-01-07

23

20t4-L2-3t

18

20L5-t2-3L

2t

20L6-t2-3L

16

2017-L2-3r

t7

20t8-L2-3t

8

20L9-t2-3L

8

Jri¡10[ir;;1

i;,,r¡ ir r,lì rrli,ir¡li,] foll,t i,t,l illjj

Meting op

l,l l¡lj

,,rr.;¡i.'1

Meetwaarde

2014-0L-ot

76

20L4-L2-3t

76
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2015-12-3t

76

20L6-L2-3L

76

2017-L2-3t

75

2018-t2-3L

83

2019-L2-3r

83

lii,. f(i.lil(tir" (.irìijti(ifil:11,,1

Meting op

r,1,t,ili;ii,,l',u7.¡11 1lX,\ri!¡r,jr,Ìrli,:,

Meetwaarde

2014-01-01

82

2014-72-3L

82

2015-t2-3t

82

2016-L2-3t

81

2077-72-37

81

20L8-t2-3L

81

2019-12-37

84

¡¡, ,i;.1i,,¡¡' I ir¡¡11:1r' rfr,f,,lll

( r'iÌ, { ,l,,,

r¡r;;111]j'jii t,l
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Meting op

Meetwaarde

20t4-ot-0r

5

2014-72-3L

5

20t5-t2-3t

5

20L6-I2-3t

5

2017-t2-3L

5

20L8-t2-3t

4

2079-12-3L

4

Meting op

Meetwaarde

2014-0L-oL

29

20L4-L2-3I

26

20ts-12-3L

27

2016-t2-3L

2t

20L7-L2-37

16

2018-t2-3L

23
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20L9-12-3L

27

, i'ii,)lrl Ìl r,ir irl,'.'lf,:l !/'1,
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Meting op

)rlr\7lr¡\/,.1,¡r'ri,;rl ,¡

Meetwaarde

2014-01-01

25

20L4-t2-3t

22

2015-L2-3t

22

20t6-L2-3L

22

20L7-t2-3t

18

20t8-72-31

18

2019-L2-3r

18

Meting op

r

Meetwaarde

2014-01-01

94

20t4-12-31

95

207s-r2-3t

96

20t6-L2-3t

97

20L7-L2-3t

98

20L8-t2-3t

95

2019-L2-3t

96

r

Duiding bij de meting

Duiding bij de meting
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Meting op

Meetwaarde

2014-01-01

19

2014-L2-31

20

20L5-L2-3L

2t

2016-t2-31

22

2017-L2-3t

23

2018-L2,3L

19

20L9-12-3L

20

t,il,t

I it,

I

),Ìt11 ti'ti1:, ì;1\,\t(iff.
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Meting op

Meetwaarde

2014-oL-0L

L7,78

20L4-t2-3t

17,78

Duiding bij de meting

Er is geen index-aanpassing

kunnen doorgevoerd worden

wegens een negatieve index.
20L5-L2-3L

L7,78

20L6-12-3t

18,27

ln de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van mei werd
een indexering van de dagprijs goedgekeurd.

20L7-t2-3L

18,61

2018-t2.3L

t8,61

20t9-L2-31

19,10

i

i,i,

ilrì.t iirr¡'1 | ):!ri¡)rrii'' r¡j'rti,'j¡.¡r;y, ¡¡¡r;¡'

Meting op

Meetwaarde

20L4-Ot-Ot

19,33

2014-t2-3L

19,33

Duiding bij de meting

Er is geen index-aanpassing kunnen

doorgevoerd worden

wegens een negatieve index.

20L5-t2-3t

19,33

20t6-12-3L

t9,82

ln de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van mei werd
een indexering van de dagprijs goedgekeurd.

20L7-L2-3r

20,19

2018-t2-3r

20,L9

2019-r2-3L

20,72

OCMW Londerzeel
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ctiepton 20 740000 7 7 : W oo n zo rgce ntr u m

ln het kader van een efficiënte beleidsvoering in het WZC dienen de inkomsten

structureel

geoptimaliseerd te worden. Hiervoor zal een opnamebeleid gevoerd worden dat gericht is op zwaar
zorgbehoevenden. Het gevolg hiervan is dat het opnamebeleid zal geëvalueerd en bijgestuurd

worden. Om organisatorisch tegemoet te komen aan de verhoging van de zorggraad dient ook de
personeelsorganisatíe bijgestuurd te worden, waarbij een optimale dagindeling van de bewoners
centraal zal staan.
Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan
Gekoppelde acties:

a

2014000033: Aanpassing opnamebeleid in functie van de verhoging van de zorggraad

a

Initieelbudget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) gekoppeld aan deze actie:

,rt,. i,t.. it,.ti t z1rÌit

Meting op

iili'.t.l,rI,ti\/IrI

Meetwaarde

2014-01-01

66,76

2014-o4-oL

67,26

2014-07-01

68,86

2014-10-01

69,46

201s-01-01

77,96

2015-04-01

74,44

20L5-07-OL

75,34

2015-10-01

75,46

2016-01-01

75,99

2016-04-01

75,72

20L6-07-OL

75,63

2016-10-01

76,46

2016-r2-3r

78,L3

OCMW Londerzeel
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2017-12-31.

82,03

2018-12-37

85,00

2019-t2-37

85,00

lndicator: Bezettingsgraad WZC (exclusief kortverblijf)
De bezettingsgraad is het totale aantal gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar, gedeeld door 365
en gedeeld door het aantal erkende bedden (110). ln deze indícator is het kortverblijf niet inbegrepen.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

201.4-0L-01

97,6L

Jaar 2013 (cumulatief)

201.4-1.2-31

97,47

Jaar

2075-!2-37

97,61

Jaar 2015 (cumulatief)

201.6-12-31

98,65

Jaar 2016 (cumulatief)

2017-1.2-31.

98, L8

Jaar

2018-12-3r

93,33

2019-12-37

98,00

2O!4 (cumulatief)

2Ot7 (cumulatief)

lndicator: Bezettingsgraad WZC (kortverblijf)
De bezettingsgraad is het totale aantal gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar, gedeeld door 365

en gedeeld door het aantal erkende bedden (5). Deze indicator betreft enkel het kortverblijf.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-o7-o1

9'J.,20

Jaar 2013 (cumulatief)

201.4-1.2-37

92,73

Jaar 2014

2015-12-31.

94,21

Jaar 2015 (cumulatief)

2016-12-31.

93,77

Jaar 20L6

2017-12-31

80,00

Jaar

2078-12-31

97,64

2019-12-31.

88,00

(cumulatief)

(cumulatief)

20!7 (cumulatief)

lndicator: Gemiddelde leeftijd bewoners WZC
Meting op

Meetwaarde

2014-0L-0r

85,31

2014-72-37

85,78

2015-t2-31

86,51

2076-72-37

87,65

2017-t2-3I

87,07

2018-72-31

86,44

2019-L2-3t

89,00

Duiding bij de meting

lndicator: Zorggraad WZC afdeling Leireken
De zorggraad is de verhouding van de zware zorgprofielen tegenover de totale bezettíng van het
woonzorgcentrum, ln deze indicator is het kortverblijf (5 kamers) niet meegerekend in het %. Deze indicator

geeft de zorggraad weer van Leireken, de gesloten afdeling met bewoners met een dementieproblematiek.
Meting op

OCMW Londerzeel
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2014-01-01

85

2074-t2-3L

87

2015-t2-3L

88

20L6-t2-31

92

20L7-12-3]-

96

20L8-L2-3t

96

2019-12-3L

96
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Meting op

Meetwaarde

20t4-0L-01

75

20L4-t2-3t

72

20L5-L2-3t

79

2016-72-3t

79

20]-7-12-37

86

20L8-12-3t

86

2019-L2-3L

79

ir,i,l'rr:.ììl:rtr':.,'¡r,r¡r1j.ti',f.1,[

Duiding bij de meting
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Meting op

Meetwaarde

2014-0t-07

59

20L4-12-3t

63

20L5-t2-3L

80

2016-t2-31

80

20L7-t2-31

79

20L8-t2-3r

75

2019-t2-3!

82

rirriiil,i ì it,rrrlt.l¡:',lil:,j:fr';t;.,t,,i "\t\,1'itt', .li:,11'

'l 't'' lì]i)iì
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Meting op

48

2014-L2-3L

69

20ts-L2-31

66

20L6-L2-31

73

l;l:ìlir"t

]jll

Meetwaarde

20L4-O7-OL

OCMW Londerzeel

[il

Duiding bij de meting

Duiding bij de meting

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

p.130

20L7-L2-3t

79

20L8-L2-3L

78

2019-t2-3t

82

Meting op

Meetwaarde

2014-0t-0L

97,6t

20L4-t2-3L

97,47

20t5-L2-3t

97,91

2016-t2-3L

98,65

20L7-t2-37

98,28

20L8-L2-3L

98,45

20t9-t2-3L

98,16

Meting op

Meetwaarde

20t4-0L-0I

9t,2O

20L4-L2-3L

92,r3

2015-\2-3L

94,21

20L6-t2-3t

93,77

20L7-L2-3L

95,14

2018-r2-3t

87,t6

20L9-t2-3t

88,00

Meting op

Duiding bij de meting

Duiding bij de meting

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-Ot-Ot

31

Jaar

20L3

20L4-L2-3L

32

Jaar

2014

2075-r2-31-

25

Jaar 2015

20L6-12-31

2t

Jaar 2OL6

20L7-L2-31

33

Jaar 20L7

2018-t2-3L

34

Jaar 2018

2019-t2-3t

30

Jaar 2019

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-0L

0

Jaar 2013

20L4-L2-31

0

Jaar 2O14

20t5-L2-3L

0

Jaar 2015

20t6-t2-3L

L

Jaar 2016

20L7-12-31

0

Jaar 2OL7

20L8-72-31

L

Jaar

20tB

2019-t2-3L

0

Jaar

2019

OCMW Londerzeel
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Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

627

Jaar 2013

2014-t2-3L

696

Jaar 2014

20t5-t2-3t

639

Jaar 2015

2076-L2-31

464

Jaar 2016

2017-L2-3t

386

Jaar 2OI7

20t8-12-3L

573

Jaar 2018

20t9-t2-3t

511

Jaar 2019

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-01

25

28 bewoners

20L4-12-3L

24

27 bewoners

2075-t2-3t

26

29 bewoners

2016-L2-3r

25

28 bewoners

2017-L2-31

35

39 bewoners

20t8-12-3r

36

20t9-t2-3L

32

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

75

81 bewoners

20L4-t2-3L

75

82 bewoners

2075-t2-3t

73

81 bewoners

2016-r2-37

75

85 bewoners

20L7-t2-3t

64

71 bewoners

20L8-12-3L

64

2019-L2-3!

68

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2Ot3

2014-0t-oL

52

Jaar

2074-L2-3L

54

Jaar 2OL4

2015-L2-3t

44

Jaar 2015

20t6-72-3t

58

Jaar 2016

2017-t2-3L

49

Jaar

2018-L2-3L

46

Jaar 2018

20L9-L2-3L

43

Jaar 2OL9

Meting op

2014-0t-0L
OCMW Londerzeel

2Ot7

Duiding bij de meting

Meetwaarde
74

Jaar

2Ot3
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2014

201"4-12-31,

72

Jaar

2075-72-31

57

Jaar 2015

2016-12-3L

85

Jaar 2016

20]-7-12-37

58

Jaar 2O!7

2018-72-37

65

Jaar 2018

2019-12-31

63

Jaar

20t9

lndicator: Aantal bewoners WZC met katz-score O
De Katz-schaal wordt gebruikt om de mate van zelfredzaamheid en zorgbehoevendheid aan te duiden.

Bewoners met Katz-score O zijn valide bewoners die niet veel zorg nodig hebben en nog vrij zelfstandigzijn.Zij

hebben minimale hulp nodig bij hun algemene dagelijkse activiteiten.
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

20'14-o!-o7

17

2014-12-31

27

2015-12-3r

15

201.6-1.2-31

t4

2017-12-31

9

2018-t2-37

7

2019-12-3r

6

lndicator: Aantal bewoners WZC met katz-score A
De Katz-schaal wordt gebruikt om de mate van zelfredzaamheid en zorgbehoevendheid aan te duiden.
Bewoners met Katz-score A zijn matig zorgbehoevende bewoners die al meer zorgen nodig hebben, maar nog

niet voor alle items.
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2074-O!-Ot

20

20t4-t2-31

9

2015-12-31

10

2016-72-37

8

2017-12-31

10

2018-r2-31

tT

2019-72-31

t1-

lndicator: Aantal bewoners WZC met katz-score

B

De Katz-schaal wordt gebruikt om de mate van zelfredzaamheid en zorgbehoevendheid aan te duiden
Bewoners met Katz-score B zijn zorgbehoevende bewoners die zorgen hebben bij bijna alle items.

Meting op

Meetwaarde

20L4-0L-01

29

20L4-12-3t

36

201.5-12-3L

33

2076-72-37

45

2017-72-3r

36

2018-12-31.

48

OCMW Londerzeel

Duiding bij de meting
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2019-L2-3t

46

i r( i(;,1i1()l', ,,\,,ìrtri.l

l),¡r,r,'r'¡1xr,;'.; !¡\r,/lr.

Meting op

rilrli

11.1ìr.'."i(rrlrrr,

i

Meetwaarde

20L4-0t-ot

15

20t4-12-3L

13

2015-L2-3L

2L

2016-L2-3L

15

2077-12-37

t2

2018-r2-3r

7

20L9-72-3L

9

iìrlli(Ì..lit(,)i:1,,\.li,li:.t] 1.)rlr¡\i{.)rlr,if..,'l/vl111'1rrtr]r

Duiding bij de meting

li.li,,',ì,:ll'rr'tl,l

Meetwaarde

Meting op
2014-01-01

22

20L4-!2-3L

32

20t5-t2-3L

32

2016-72-3t

28

20t7-L2-31

38

2018-72-3t

35

20L9-t2-31

35

Duiding bij de meting

¡¡iiL;"¡i;',¡1',"\.,lili;,tll¡:iv,r/r1¡]r1¡l'i'¡i\l/t,rt11r'ir,.¡i,.,1,;rl,.jr"rl)

Meetwaarde

Meting op
2014-01-01

9

20t4-12-3L

3

2015-72-3t

3

20L6-L2-31

3

20L7-t2-3t

6

20L8-t2-3t

5

20t9-t2-3L

6

a

Duiding bij de meting

2014000034: Opti malisatie RIZIV-|n komsten

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

OCMW Londerzeel

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

Initieel budget
Uitgaven

Ontvangsten

p.134

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) gekoppeld aan deze actie:
I

1,rli,;.,¡.r.rr,11

ì.Ì rii.ìi ìì.lii i,il.'ii\i/

Meting op

Meetwaarde

2014-0t-0t

41,40

20t4-72-31

47,02

20t5-L2-3r

50,58

Duiding bij de meting

Normaal was het dagforfait 50,65 euro geweest, maar

door de besparingen in de R|Z|V-tegemoetkomingen werd

dit forfait vermenigvuldigd met 0,998527, waardoor het
forfait 0,07 euro lager komt te liggen. Voor ons
woonzorgcentrum betekent dat een inkomstenverlies van
2924,74 euro.
2016-L2-3r

54,24

2017-r2-3r

58,70

2018-L2-3L

61,39

2019-r2-3t

7t,24

,1¡r'

¡,i

t;r)l'

,^\.: ti;,tl ij,:ii.t,tii:rlii,r:j,¡r,,lr,l

Meting op

l,llll)/

ili::,Ì,:r..j,rl.:rt

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-0t-0t

4L574

Jaar

2OI3

2014-r2-3r

41s93

Jaar

2014

20L5-L2-3L

4L782

Jaar 2015

2016-L2-3L

41898

Jaar 2016

20t7-t2-3t

417t5

Jaar 2OL7

20L8-L2-31

4Lt72

Jaar 2018

2019-L2-3L

4LO94

Jaar 2019

I i i¡ rri;ii.t,ti' ,r.trï1,)iiil:r

Meting op

1¡1,r,r¡,:¡¡j:1ì

Meetwaarde

20L4-OL-O1

51,0L

2014-L2-3L

51,01

Duiding bij de meting

Er is geen index-aanpassing kunnen

doorgevoerd worden

wegens een negatieve index.

20t5-t2-31

51,01

2076-t2-3L

54,63

Er

werd een dagprijsverhoging goedgekeurd in de loop van

20L6.

2017-L2-3t

55,61

20t8-12-3L

55,61

OCMW Londerzeel
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2019-72-3t
; ii[,]

i.{

j. j

i;(.li

57,O7

r:, | ). }i;yl

rii i:r

i|l

i, l;i. ii jrJ.\,,t( ) rrìrl''

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-01-01

57,OL

20t4-t2-3r

57,O1

Er is geen index-aanpassing kunnen doorgevoerd worden

wegens een negatieve index.

20t5-t2-31

57,OL

2016-t2-3L

60,63

Er

werd een dagprijsverhoging goedgekeurd in de loop van

2016.
20t7-L2-37

6L,72

20t8-12-37

6r,72

20t9-12-3t

63,34

S@^

ctiepton AP 4.6: lnzetten in toekomstgerichte residentiële oudereninfrostructuur

-

ondermaatse televisieontvangst voor bewoners; verouderde
telefooncentrale en oproepsystemen; afwezigheid van WlFl; ... - werd een actieplan gemaakt rond de
lngegeven door een aantal aspecten

digitalisering van ons woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. Op die manier wordt deze

infrastructuur met deze toekomstgerichte voorzieningen gemoderniseerd ten gunste van onze
bewoners, bezoekers en personeel.
Gekoppelde acties:

a

ACT

4.6.1: Digitalisering woonzorgcentrum en assistentiewoningen

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

EXP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

9.669,99

0,00

73.764,38

0,00

0,00

0,00

Ltq

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a

ACT

4.6.2: Modernisering assistentiewoningen

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

OCMW Londerzeel

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

Initieel budget
Uitgaven

Ontvangsten
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Geen

OCMW Londerzeel

Geen

Geen

Geen

Rapport doelstellingenrealisatie 2019

Geen

Geen

p.I37

*@^
ctiepran AP 4.7: Londerzeel als dementievriendelijke gemeente
Een dementievriendelijke gemeente komt ook en vooral tegemoet aan de kwaliteitsverbetering van

het leven van de persoon met dementie en zijn omgeving. Het gaat erom dat mensen met dementie
de mogelijkheid krijgen om goed te kunnen leven, hun eigen keuzes te kunnen blijven maken en actief

te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is cruciaal om mensen met dementie

bijzondere

aandacht te geven binnen het concept van leeftijdsvriendelijke gemeente.

Actieplan in ciifers:

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

2.382,29

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gekoppelde acties:
ACT

4.7.3: Basisvorming voor de maatschappelijk assistenten actief binnen de thuiszorg

a

ACT

Initieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvängsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

4.7.!: Aanpassen infrastructuur

WZC

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

2.382,29

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OCMW Londerzeel
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a

ACT 4.7

.2: Opmaak visienota en stappenplan

Jaarrekening

OCMW Londerzeel

Initieelbudget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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J1: De financiële doelstell

2019

Jaarrekeninq
Uitqaven

Algemeen bestuur

Ontvanqsten

2054362

s4206

2 054 362

54 206
54 206

- 2 000 157
- 1 898 673

Prioritaire beleidsdoelstellinqen
lnvesteringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
lnvesteringen
Andere

Welzijn

1 952 879
101 483

1474654

Prioritaire beleidsdoelstellinqen
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
en
Prioritaire
oelstelli en
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
ALGEMENE FINANCIERING
Prioritaire beleidsdoelstellingen

Eindbudset
Saldo
- 2 000 ls7

I

9ls

793

8 793

1 465 861
1 465 861

91

6 348 346

24 639
14 969

I

5 948 926
374 781

101 483

1

1633237

0 657

-

1 624 048
1 617 048

11 927

I

189
9 189

555204

78 661
53 661
25 000

35 084

- 558 783
-3579
-3579

I

161 903
6 500
6 500

lnitieelbudget
Saldo
- 2 060 835

- 2 060 835
- 1 950 751
- 110084

-

Uitqaven

1934347

Ontvanqsten
49 061

1 934 347
1 906 347

49 061
49 061

28 000

471 333

1466977

-2689
-2689

100
100

I
I

Saldo

- 1 885 286

-

1 885 286

1 857 286
- 28 000

975 801
7 200
7 200

-

968 601
968 601

- 489276
- 489 276
- 540 461
- 10 000

491 176

-1900
-1900

1 155 403
1 085 350
70 054

- 468 645
- 531 698

6 958 297
91 934
18 770
73 164

6 482 819
12 000
12 000

-

895

6 475 434

- 79 934
- 6770
- 73 164

18 500
18 500

8 500
8 500

6 470 819

- 395 543

6 472674

- 374781

6 866 362
6 174 892
691 471

6 997 395
6 355 234

-1855

297 782
- 693 326

6 466 934
6 466 934

3 048 952

2 573 360

475 s92

2927 952

2 452 360

2 927 952
2878 373
49 579

2 452 360
2 632 606
49 579
- 229 825

10 428248

- 464562

- 543277
- 11 927

6 387 999
11 850
11 850

- 12789

6 376 149
6 376 149

52 443
427 224

670

6 323 707

2 139 496
2 004 412

871
5 214
5 214

922 584

-

Uitqaven
Ontvangsten
2 139 496
78 661

7 000

39 654

- 3119
- 9670

1 457 877
1 457 877

63 054
475 478

7

ols

3 059 915

2 590 501

475 592

469 414

3 059 915
2 888 996
170 918

2 590
2 649
170
- 229
71
628
- 326
- 229

501

475 592

3 048 952

2 573 360

475 592

474
918
891

245 767

2 878 373

2 632 606
170 579
- 229 825

245767

10 000

- 530 461
111 700

- 642 161

642 161

469 414

-

e

lnvesteringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
lnvesteringen
Andere

Totalen
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

239 523
229 891
10 34677s
9 630 950
485 934

229 891

10 417 990
10 258 999

158 991

215
049

943
891

170 579
229
11 206
1 0 070
906
229

825
621
078

10 772 335
10 508 558

- 434286

10 892 810

438 480

992 824

71 9

263778

- 642941
- 229 825

825

Fin nota Jaarrekening 2019

Afdrukdatum

:

9 I O4|2O2O

VolgNr Alg Jnl 2019121263

229 825

I

670 161
229 825

1

0 378 669

385 845

49 579

- 620 582
- 229 825

Algemeen directeur:Henk Vertonghen
F¡nancieel directeur:Chr¡stel Van Hoeymissen
VolgNr. Budg. Joumaal 2019138777

Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
RESULTAAT OP KASBASIS
l. Exploitatiebudget (B-A)

I

A. Uitgaven

Eindbudset

Jaarrekeninq
628 04S

438 480

lnitieel budqet
385 845

I

630 950

10 070 078

10 258 999

10 508 558

10 378 669

2297 424

2297 424

2297 424

7 961 575

8211 134

8 081 245

326 943

- 6/2941

- 620582

A. U¡tgaven

485 934

906 719

670 161

B. Ontvangsten

1

58 991

263 778

49 579

.229891

- 229825

- 229825

B. Ontvangsten

992 824

1.a. Belastingen en boetes

l.b. Algemene werkingsb¡jdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige
ll. lnvesteringsbudget (B-A)

lll. Andere (B-A)
A. Uitgaven

229 891

229 825

229 825

Aflossing f¡nanciële schulden

229 891

229 825

229 825

a. Periodieke aflossingen

225 891

229 825

229 825

71 215

- 434286

- 464562

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vor¡g boekjaar

1 465 367

1 465 367

1 068731

Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat (lV+V)

1 536 582

I

031 081

604 169

r

031 081

604 163

',l.

b. Niet-per¡odieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen
b. N¡et-per¡odieke terugvorder¡ngen
3. Over¡ge transacties
lV. Budgettaire resultaat boek¡aar (l+ll+lll)

Vll. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

I

Vfll. Resultaat op kasbas¡s (Vl-Vll)

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

Fin nota Jaarrekening 201 9
Afdrukdatum : 910412020
VolgNr Alg Jnl 2019121 263

536 582

Algemeen d¡recteur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr. Budg. Journaal 2019138777

Autofinancier¡ng : vergelijking budget-rekening

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
Jaarrekeninq

AUTOFINANCIERINGSMARGE
l. F¡nancieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontv

a

ng ste n

B. Exploitatie-uiþaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven

lnitieel budqel

675 027

622392

10 258 999

10 508 558

10 378 669

I

I

I 394 630
I 630 950

10 070 078

9992824

236 319

236 547

236 547

466 210

466372

466372

229 891

229 825

229 825

236 319

236 547

236 547

398 158

208 655

1s6 020

2. Nettokosten van de schulden
ll. Netto per¡od¡eke leningsuitgaven (A+B)

A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
Autof¡nancieringsmarge (l.ll)

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

Eindbudset

864 369

Fin nota Jaarrekening 2019

Afdrukdatum : 91041202O
VolgNr Alg Jnl 2019121263

833 531

756 277

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financ¡eel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr. Budg. Journaal 2019138777

De financiële nota

E
E
E
E

De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

Afgesloten nvesteringsenveloppes
i

De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

J2: De exploitat¡ereken¡ng Jaarrekening 2019

Jaarrekeninq
Uitqaven

Ontvanqsten

Eindbudqet
Saldo

Algemeen bestuur

1 952 879

54 206

Welzün

't 474654

927 798

- 546 856

Uitqaven
2004 412
1 626237

Zorg en gezondheid

5 963 895

6 387 999

424 105

6 193 662

239 s23

2 888 996

2649 474

9 630 9s0

l0 258 999

628 049

ALGEMENE FINANCIERING
Totalen

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

-I

898 673

245767

l0

070 078

Fin nota Jaarrekening 2019
Afdrukdatum :9lO4l2O2O
VolgNr Alg Jnl 2019121263

Ontvangsten
s3 661

lnitieel budget
Saldo

-I

Uitqaven

Ontvangsten

Saldo

-

950 751

1 906 347

49 061

091 850

- 534 387

1 466 977

975 801

6 484 674

291 012

6 373 734

6 475 434

101 700

2878 373

2 632 606

245767
992424

2 878 373

2 632 606

10 378 669

385 845

I

l0

508 558

438 480

I

1 857 286

-

491 176

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeym¡ssen
VolgNr. Budg. Journaal 2019138777

J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Jaarrekening

201 9

Jaarrekeninq
Uitoaven
ALGEMENE FINANCIERING
Algemeen bestuur

Eindbudqet
Saldo

-

101 483

ZorE en qezondheid

384 451

Totalen

485 934

Uitqaven

170 9r8

170 918

Welzijn

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

Ontvanqsten

Ontvangsten

lnitieel budget
Saldo

170 579

101 483

135 084

25 000

170 579

-

110 084

- 11 927

- 11 927

7 000

70 054

63 054

764 635

-1855

r58 991

- 384 451
- 326 943

906 719

263778

- 766 490
- 642941

Fin nota Jaanekening 2019

Afdrukdatum :

1

5l O4|2O2O

VolgNr Alg Jnl 201912'1263

Uitqaven

Ontvanqsten
49 579

49 579

- 28 000

28 000

- 642161

642 161
670 161

Saldo

49 579

- 620 582

Algemeen directeur:Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr. Budg. Journaal 2019138777

J5: De liquiditeitenrekening

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekeninq

l. ExDloitatiebudqet (B-A)

I

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

Eindbudqet

628 049

438 480

lnitieel budqet
385 845

I

6s0 950

10 070 078

10 258 999

10 508 558

10 378 669

2257 424

2297 424

2297 424

7 961 575

8211 134

8 081 245

- 326 943

.

.

992 824

l.a. Belastingen en boetes
1-b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

ll. lnvester¡ngsbudget (B-A)

642941

620 582

A. Uitgaven

485 934

906 719

670 161

B. Ontvangsten

1

58 991

263 778

49 579

- 229891

- 229825

- 229825

229 891

229 825

229 825

229 891

229 825

229 825

229 891

229 825

229 825

7't 215

- 434286

- 464562

lll. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2, Toegestane leningen
3. Over¡ge transacties

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties

lV. Budqettaire resultaat boekiaar (l+ll+lll)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1 465 367

1

465 367

1 068 731

Vl. Gecumuleerde budqetta¡re resultaat (lV+V)

1 536 582

1 03r 08r

604 r69

1 031 081

604 r69

Vll. Bestemde Eelden (toestand op 31 december)

0

A. Bestemde gelden voor explo¡tat¡e
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

Vlll. Resultaat op kasbas¡s (Vl-Vll)

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

1 536 582

Fin nota Jaarreken¡ng 2019

Afdrukdatum : 9lO4l2O20
VolgNr Alg Jnl 2019121263

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr. Budg. Journaal 2019138777

J5: De liquiditeitenrekening

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

Bestemde gelden

Mutatie

Bedrag

op

111

Jaarrekeninq

Bedrag

lnitieel
budqet

Eindbudget

op 31112

l. Exploitatie

ll. lnvesteringen

11 927

-

11 927

-

11 927

-

11 927

0

LOr

overdracht2OlS

11 927

VERWERKING RESULTAAT LOI 2019

11 927

0

-

11 927

lll. Overige Verr¡cht¡ngen
Totaal bestemde Eelden

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

11 927

F¡n nota Jaarrekening 2019
Afdrukdatum : I I O4l202O
VolgNr Alg Jnl 201912'1263

Algemeen d¡recteur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr. Budg. Journaal 20'19138777

De samenvatting van de algemene rekeningen

E
ø

De Balans per

3llL2l20t9

De staat van opbrengsten en kosten per

3LlI2l20L9

Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
ACTIVA

Vorig

Boekjaar

l. Vlottende activa
A. Liquide middelen en geldbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorder¡ngen u¡t ruiltransaclies

boekiaar

3 525 541

2249 309

1 461 800

2 063 741

1 121 745
1 127 564

1 827 486

933 605

236255

193 95S

14 098 434

14 477 763

31 741

31 741

2. Vorderingen u¡t n¡et-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

ll. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorder¡ngen uit niet-ruiltransacties

B. Financiéle vaste activa
1. Extern vezelfstandigde agentschappen

2. lntergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgel¡jke entiteiten
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen

4281

4 281

27 460

27 460

C. Materiële vaste activa

14 059 364

14 435234

1. Gemeenschapsgoederen

655732

635 733

308 632

320 577

c. lnstallaties, machines en uitrusting

94 475

24 557

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

2B 072

29 395

228 554

261 204

12726750

13 119 671

2 444 563

2 217 545

545 888

573 903

5. Andere fìnancièle vaste activa

a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en over¡ge ¡nfrastructuur

e. Leasing en sooígelüke rechten
f. Ertgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a- Teneinen en gebouwen

b. lnstallaties, machines en uìtrust¡ng
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

I

d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiêle vaste act¡va

a. Terreinen en gebouwen

81 592

12 913

654 707

10 315 311

672882

679 830

672 882

679 830

7 329

10 788

17 623975

16727 072

b. Roerende goederen

D. lmmateriële vaste activa

TOTAALACTIVA

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

Fin nota Jaarrekening 201

Afdrukdatum :
VolgNr Alg Jnl

9 lO4

2O1

I

12020

9121263

Algemeen directeur:Henk Vertonghen
F¡nancieel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr. Budg. Journaal 2019138777

Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
Boekjaar

PASSIVA

I 898 899

l. Schulden
A. Schulden op korte termijn

2 619 898
'l 279 777

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor r¡sico's en kosten

Vorig
boekiaar
7 669 s82
1 431 295
't 192 443

337 175

358

91

5

b. Financiële schulden

942 602

833 528

't 101 707

3 961

238 414

22989'l

B. Schulden op lange termijn

6 279 001

6238287

1. Schulden u¡t ru¡ltransact¡es

6 279 001

6 226 360

612 655

321 600

612 655

321 600

5 666 346

5 904 760

c. D¡verse schulden op korte termün u¡t ruiltransacfles
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende reken¡ngen van het passief

5 000

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

a. Voorz¡eningen voor r¡sico's en kosten
1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen

2. Overige risicob en kosfen

b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacf,es

11 927

2. Schulden u¡t n¡et-ruiltransacties

ll. Nettoactief
TOTAAL PASSIVA

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

F¡n nota Jaarrekening 201 9
Afdrukdatum : 9lO4l2O2O

VolgNr Alg Jnl 2019121263

8 725 076

9 057 490

17 623975

16727 072

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel d¡recteur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr. Budg. Journaal 2019138777

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

Vorig
boekiaar

Boekjaar

l. Kosten
A. Operationele kosten

r0 760 383

10 374758

10 523 319

'lo 128263

1. Goederen en d¡ensten

1 670 518

't 683 414

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

6 691 972

6 693 784

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

1 129 433

785 739

956 556

905 367

4. Specifìeke kosten sociale dienst OCMW
5. Toegestane werkingsubsidies
6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten
C. UiÞonderlijke kosten

72 565

37 668

2275
237 063

22291

245 155
1 339

1. Mindenvaarden bij de realisatie van vaste activa

1 339

2. Toegestane ¡nvesteringssubsidies

ll. Opbrengsten
A. Operationele opbrengsten
1. Opbrengsten uit de werking

10 686 071
10 262 734

10 774 041
10 389 506

5 986 466

5 853 610

2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies

3 991 250

4 297 732

a. algemene werkingssubsidies

2 876 099

3011 512

b. S pecifie ke werk i ngssu b sid ie s

1 115 151

1 286221

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

149 268

95 069

5. Andere operationele opbrengsten

135 751

143 095

308 946
114 391

307 327
77 208

- 743'12
- 260 585

399 283

B. Financiële opbrengsten
C. Uitzonderlijke opbrengsten

lll. OverschoUTekort van het boekjaar
A. Operationeel overschot/tekort
B.

nancieel overschoVtekort
C. Uitzonderlijk overschoVtekort

71 883
114 391

Fi

lV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekiaar

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

- 74

Fin nota Jaarrekening 2019

Afdrukdatum :

91Q412020

VolgNr Alg Jnl 2019121263

261 243
62 172
75 869

3',12

399 283

- 74 312

399 283

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeymissen

VolgNr. Budg. Jownaal2019l38777

Toelichting bij de financiële nota
æ

E
E
E
@

E
E
E

r

Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
Exploitatierekening per BDOM
Evolutie van de exploitatierekening
Investeringsverrichtingen per BDOM
Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
Evolutie van de investeringsverrichtingen
Stand kredieten per investeringsenveloppe
Evolutie van de liquiditeitenrekening

Ovezicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

OCMW LONDERZEEL
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING

- EXPLOITATIE

UITGAVEN
BELEIDSVELD

Code
613

BOEIOAAR

BUDGET

20L9

2019

VERSCHIL

VERKLARTNG

2t0.640

-57.230

97.425

t49.496

-s2.072

Minder uitgaven voor onderhoud en herstell¡ngen dan voorzlen.

L.4rI.275

1.456.848

-45.573

Weddes contractuelen

586.861

-35.929

Iets minder uitgaven diverse categorieën leefloon dan gebudgetteerd

44.7t4

79.600

-34.886

Minder voorschotten uitgegeven, moeilijk te budgetteren

72.002

105.100

-33.098

Mi

Minder uitgaven voor bijvoeding, incontinentie- en medisch mat.en wasproducten.

153.410

615

6203
6480

550.932

6481
6481

Vergoedingen dokters en specialisten, zij rekenen steeds meer enkel remgeld aan

nder uitgaven verwarmingstoelage.

600

7L.476

91.385

-19.909

623

131.500

t47.017

-15.517

Minder uitgaven maalt¡jdcheques.

6206

23.826

35.400

-rt.574

Minder uitgaven weddes jobstudenten verpleging verzorging.
Weddes arbeiders TWE, niet volledig ingevuld.

6204

70.385

80.917

-10.s33

6207

1.803.752

t.793.940

9.812

æ82

196.546

20s.900

-9.354

6482

77.700

85.000

-7.300

Minder u¡tgaven mantelzorgpremie.

6203

3t3.324

320.068

-6.744

Weddes contractuelen

62tt

716.800

723.422

-6.622

Patronale bijdragen weddes statuta¡ren, volgt brutoweddes.

615

7.35t

13.940

-6.s89

Minder uitgaven huisvuilkosten en onderhoud en herstellingen technisch mat.

674

34.673

40.750

-6.077

Telefonie en kopiërs, andere verdeling na integratie.Budgetten aangepast ¡n 2020

617

19,569

25.300

-5.73t

6203

35.974

30.617

5.357

6213

82.952

77.607

615

29.98s

ls:17s

6203

225.797

604

108.385

1

600

17.42t

642

5.345

Weddes vastbenoemd personeel
Minder uitgaven equivalent leefloon vreemdelingenreg¡ster

Kosten van interim personeel.
Weddes contractuelen.
Patronale bijdragen weddes contractuelen volgt brutoweddes.

-5.190

M¡nder opleidingskosten technische dienst en m¡nder onderhoudskosten tech. Mat.

230.942

-5.145

Weddes contractuelen.

13.500

-5.1 15

Geneesmiddelen residenten woonzorgcentrum.

22.500

-51079

Klein materiaal i.v.m. voeding_voor de keuken.

5.000

-s.000

Geen oninbaarstellingen geboekt in 2019.

B-RE-1

OCMW LONDERZEEL
MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN
Code

BELEIDSVELD

0900

Sociale bijstand

09s3

Woon¡

e1zor999r'tr

09s3

Woon- en zorgcentra

0904

Active

ri n

g

_

va

i

n

g

0901

1!enter!s!e]l
Voorschotten

0903

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

BOEK'AAR

BUDGET

2019

2019

VERSCHIL

VERKLARING

7408

542.708

639.220

-96.511

Subs. sociale dienst volgen de uitgaven. Minder uitgegeven dus minder subsidies.

7408

390.517

457.164

-66.æ7

Minder subsidies woonzorgcentrum n.a.v. lopende hervorming RIZIV.

702

s.058.489

5.123.030

-64.541

Minder uitgaven dokters,... wzc, dus ook m¡nder doorrekeningen naar residenten.

7408

47.343

t04.703

-s7.360

TWE niet volledig ingevuld, dus ook minder inkomsten.

748L

45.537

79.600

-34.063

740A

97.508

65.660

31.848

Subsidies LOI.
Meer opbrengsten uit verhuur ass¡stentiewoningen.

Minder voorschotten uitgegeven dus ook minder onwangsten

0952

Assistentiewon¡ngen

705

427.474

417.000

L0.474

0946

Thuisbezorgde maaltijden

702

t94.479

185.000

9.479

Opbrengsten uitvoer maaltijden.

09s3

Woon- en zorgcentra

700

61.086

1.680

9.406

Meer opbrengsten uit bar Den Babbeleir

0948

Poetsdienst

702

135.607

128.000

7.607

Opbrengsten poetsdienst aan huis,

5

0952

Assistentiewoningen

745

48.011

54.5 10

-6.499

Doorrekening energ¡ekosten.

0900

Sociale b¡jstand

7480

3.632

10.000

-6.368

Minder recuperatie leefloon via onderhoudsplichtigen.

0010

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

7400

270.555

264.212

6.343

Meer ontvangsten gemeentefonds.

0010

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

7404

308.120

304.922

3.198

Iets meer opbrengsten regularisatiepremie ex gesco's.

s0/0

7

B.RE-2

SchemaTJl: Exploitatierekening perbeleidsdomein Jaarrekening 2019

Code

l. Uitgaven
A. Operationele U itgaven
L Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, soc¡ale lasten en pensioenen

Algemeen

Totaal

62

5 963 895

2 459

65024

862 143

294

6 691 972

1 192 660

475 370

5 023942

878 856

77 700

72 565

5. Andere operationele u¡tgaven

640n

2275

65
694

237 063

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

3. Werkingssubsid¡es

4. Recuperatie spec¡fieke kosten OCMW
5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

lll. Saldo

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

740

748
741n
75

239 523

474 654

956 556

70

5 963 895

743 057

649

1. Ontvangsten uit de werking

1474654

1 952 879

648

A. O peration e le ontv ang sten

Algemene

financierinq

670 518

1

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

ll. Ontvanqsten

9s2 879

Zorg en

oezondheid

9 393 886

4. Toegestane werkingssubsid¡es

B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

I

9 630 950

60/r

Welzijn

bestuur

17

161,

1

55 404

1t0

2165
237 063

r0 2s8 999

54 206

927 798

6 387 999

2 888 996

10 257 734

54 206

927 798

6 387 999

2 887 731

5 986 466

64 977

5 910 448

11 040

3 986 250

710 725

399 426

2 876 099

149 268

149 268

78 125

592

54 206

135 751

2828

1 265

1 265

794

628 049

-1 898 673

Fin nota Jaarrekening 2019

Afdrukdatum : I lO4 12020
VolgNr Alg Jnl 201912'1263

-546 856

424 105

2649 474

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financ¡eel d¡recteur:Christel Van Hoeym¡ssen
VolgNr Budg Jnl 2019138777

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
Code

l. Uitgaven
A. Operationele

Jaarrekening
201

I

Jaarrekening
201

I

9 630 9s0
U

I

itgaven

1. Goederen en d¡ensten

60/1

I

393 886
1

670 518

I

2017

587 679
342 524
1

Jaarrekening

I
I

418 095
162 889

683414

't 622 136

2. Bezoldigingen, soc¡ale lasten en pensioenen

62

6 691 972

6 693 784

6 688 797

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

956 556

905 367

798 658

4. Toegestane werkingssubsidies

649

72 565

37 668

51 157

640n

2275

22291

2 142

65
694

237 063

245 155

255 206

258 999

10 394 666

10 252094

10 257 734

10 394 506

10 251 692

5 986 466

5 853 610

5741 102

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

l0

ll. Ontvangsten
A. O perationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werk¡ng

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorhefnng
- Aanvullende belasting op de personenbelast¡ng
- Andere aanvullende belasting
b. Andere belast¡ngen

7300
7301
730219
73119

3 986 250

4302732

4 274 863

2 876 099

3011 512

7400

270 555

259 312

3027 204
246362

- Gemeentel¡jke of provinciale bijdrage

7401

2297 424

2 444 080

- Andere algemene werkingssubs¡d¡es

740214

308 120

308 120

308 120

110 1s1

1 291 221

1 247 659

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubs¡dies
- Gemeente- of prov¡nc¡efonds

b. Specifìeke werkingssubsidies

4. Recuperatié specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operat¡onele ontvangsten

B. Financiële ontvang sten
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

lll. Saldo
LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

740519

I

2 472722

748

149268

95 069

90 128

74117

135751

't43 095

145 600

1 265

161

403

628 049

806 987

833 999

75
794

Fin nota Jaarrekening 2019

Afdrukdatum : I lO4l2O2O
VolgNr Alg Jnl 2019121263

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel d¡recteur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr Budg Jnl 2O19138777

Schema TJ3: lnvesteringsverrichtingen per beleidsdome¡n
DEEL

I:

UITGAVEN

Code

Jaarrekening 2019
Totaal

Algemeen

bestuur

Welzijn

Zorg en
qezondheid

Algemene

financierinq

l. Investerinqen in financiële vaste activa
A. Extem venelfstandigde agentschappen
B. I nterge m ee nte I ijke sam e nwe rking sve rban den e n
e I ij ke e ntite ite n

soo rtg

C.

P u bliek-P

iv ate

S am e

nwe rking sve rbande n

D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

280
281
282
283
284/8

ll. Investerinqen in materiële vaste activa
A.

G em

een sch ap sg oede

re

materiële vaste activa
'1-

482627

98 176

384 451

482 627

98 176

384 451

n e n bed rijfs m atige

Teneinen en gebouwen

2- Wegen en overige ¡nfrastructuur

3. Roerende goederen

220t3-9

24s 192

245 192

224t8
2314

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

237 435

98 176

3 307

3 307

485 934

101 483

1

39 259

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

26014

2. Roerende goederen

265ß

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële vaste activa

lll. lnvesterinqen in immateriële vaste act¡va
lV. Toeqestane investerinqssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

2906
21

664

Fin nota Jaanekening 2019

Afdrukdatum : I lO4 12020
VolgNr Alg Jnl 20'1912'1263

384 451

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr Budg Jnl 2019138777

Schema TJ3: lnvesteringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 2: ONWANGSTEN

Code

Jaarrekening 2019
Algemeen

Totaal

bestuur

Welzijn

Zorg en
qezondheid

Algemene

financierinq

l. Verkoop van financiële vaste act¡va
A. Extern

ve nelfstandigde agentsch appe n
B. lntergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortge I ijke e ntite ite n
C. P u bl iek-P rivate Sam e nwe rki ng sverb ande n
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

280
281
282
283

284/8

ll. Verkoop van mater¡ële vaste act¡va

121 339

121 339

121 339

121 339

121 339

121 339

A- Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Teneinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

220t3-9
22418

3. Roerende goederen

2314

4. Leasing en soortgelijke rechten

252

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

26014

2. Roerende goederen

265ß

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa

176

lll. Verkoop van ¡mmateriële vaste act¡va

21

150-180
lV. lnvesterinqssubs¡d¡es en -schenkinqen

TOTAAL ONTVANGSTEN

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

4951t2

37 652

-11927

49 579

158 991

-11927

170 918

Fin nota Jaanekening 2019

Afdrukdatum : 9lO4l2O2O
VolgNr

Al

g Jnl 2019 121263

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeym¡ssen
VolgNr Budg Jnl 2019138777

OCMW LONDERZEEL
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING

. INVESTERINGEN

UTTGAVEN

BELEIDSVELD

Code

BOEKJAAR

BUDGET

2019

2019

VERSCHIL

VERKLARING

0952

Assistentiewoningen

229t-O

56.952

279 962

-223.010

Werken EPc-project.

0953
0953
0112
0119
0119

Woon- en zorgcentra

229t-0

188.240

269.950

-81.710

Werken EPc-project.

Woon- en zorgcentra

235-0

15.873

-70.343

-25.000

25.000

Personeelsdienst en vorming

45.530

288

1

Minder uitgaven overgedragen project digitalisering.

Waarborg maaltijdcheques Edenred.

Overige algemene diensten

211-0

3.307

22.t16

-18.809

Aankoop software, diverse projecten verschoven naar 2020.

Overige algemene diensten

24t-O

12:85,0

29.162

-16.312

Minder uitgaven aankopen hardware

0119

Overige algemene d¡ensten

230:0

84.027

100.000

-L5.973

Werken aan de hoogspann¡ngscab¡ne.

0119

Overige algemene d¡ensten

23s-0

L.299

B.B06

-7.507

Minder u¡tgaven investeringen keuken

0930

Sociale huisvesting

2291-O

7.000

-7.000

Renovat¡ewerken opvangwoningen doorgeschoven naar 2020.

0953

Woon- en zorgcentra

245-O

-0i0

79.559

84.250

-4.69t Overgordijnen kamers wzc.

26

B-RI-1

OCMW LONDERZEEL
MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING

.

INVESTERINGEN

ONTvATTGSTEN

BELEIDSVELD

Code

BOEK'AAR

BUDGET

2019

2019

VERSCHIT

VERKLARING

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

180

70.054

-81.981

Overdracht overschot LOI. In 2019 een tekort van 11927,00 euro.

01 12

Personeelsdienst en vorming

288

25.000

-25.000

Waarborg maaltijdcheques Edenred.

09s3

Woon- en zorgcentra

23s-0

-1.855

1.855

-Lt.927

Opbrengst verkoop oude W toestellen wzc.

B-RI-2

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
DEEL 1: UITGAVEN

Code

Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

20r 9

2018

2017

l. lnvesteringen ¡n financiële vaste activa

25 000

A. Extem verzelfstandigde agentschappen
B. lntergemeentelijke samenwerkingsverbanden
C. P u b I ie k-P riv ate S am e nwe rking sve rba nde n
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

280

ersooftgelijke e ntiteiten

281

282
283
284/8

ll. Investeringen ¡n mater¡ële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigqnateriële vaste activa
1.

Tene¡nen en gebouwen

220t3-9

2. Wegen en overige infrastructuur

25 000

482627

220 891

107 462

482 627

107 462

245 192

220 891
5278

237 435

215613

103 412

3 307

242

7 220

48s 934

246 133

114682

4 050

22418

3. Roerende goederen

2314

4. Leasing en soortgel¡jke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste act¡va
1. Onroerende goederen

260t4

2. Roerende goederen

265t9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in
mater¡ële vaste activa

2906

lll. lnvesteringen ¡n immateriële vaste act¡va

21

lV. Toegestane ¡nvester¡ngssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

Fin nota Jaarrekening 2019

Afdrukdatum

: 9 104 I 2O2O

VolgNr Alg Jnl 20'19121263

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel d¡recteur:Christel Van Hoeym¡ssen
VolgNr Budg Jnl 2019138777

Jaarrekening 2019

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverr¡cht¡ngen
Geconsolideerd
Code

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Jaarrekening
2019

Jaarrekening
201

I

Jaarrekening
2017

l. Verkooo van financiële vaste act¡va
280

A- Extern verzelfstandigde agentschappen
B. I nte rg em ee nte I ijke
soortgelijke e ntite iten
C.

Pu

bliek-P riv ate

sam enwe rkin g sve rban

S am e

den e n
281
282
283

nwe rking sve rbanden

D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa

284/8

121 335

ll. Verkoop van materiële vaste act¡va

94 069

30 2s0

A- Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatigaateriële vaste activa
1. Teneinen en gebouwen

22013-9

2. Wegen en overige ¡nfrastructuur

22418

3. Roerende goederen

1 855

2314

4. Leasing en soortgelUke rechten

25

5. Erfgoed

27

121 339

B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen

260t4

2. Roerende goederen

265t9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop vamateriële vaste activa

92 214

30 250

121 339

92214

30 2s0

37 652

-58 668

87 772

158 991

35 401

118022

176

lll. Verkoop van immateriële vaste act¡va

21

150-180
lV. lnvesterinqssubs¡dies en -schenkingen

495112

TOTAAL ONWANGSTEN

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

Fin nota Jaaneken¡ng 2019
Afdru kdatum : 91 0412020
Volg Nr Alg Jnl 201 9121 263

Algemeen directeur:Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeym¡ssen
VolgNr Budg Jnl 2019138777

Schema TJS: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Jaarrekening 2019

UITGAVEN

nvesterin gsenveloppen

Verbintenis
krediet

f,-lE-AF : O-IE-AF - Algemene financiering
f,-lE-BD2 : O-|E-BD2 - Menswaardiq bestaan verzekeren

6 000

f,-lE-BD3 : O-IE-BD3 - Max¡male rechtenuitputtinq
f,-lE-BD4 : O-IE-BD4 - Kwaliteitsvolle en levenslooobestendioe
f,-lE-GB : O-IE-GB - Geliikbliivend beleid

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

1

Vastleggingen

ONTVANGSTEN

Verbintenis
krediet min
vastleggingen

Verbinteniskred
Aanrekeningen

tmin

iel

I

aanreteningen

25 000

-25 000

25 000

6 000

0

6 000

-25

kred¡et m¡n
aanrekeningen

53s 164

380 799

154 365

1 038

1 038

c

OI

7 537

7 537

0

7 537

ol

560 682

63 494

560 682

235266

764 406

470 860

764 406

æ 4e4l
470 s6ol

Afdrukdatum :910412O2O
VolgNr Alg Jnl 2O19121263

Verbintenis
Aanrekeningen

I

oOOl

624 176

Fin nota Jaarreken¡ng 2019

Verbintenis
krediêt

Algemeen directeur:Henk Vertonghen
F¡nancieel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr Budg Jnl 2019138777

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

2019

2014

2017

l. Exploitatiebudset (B-A)

628 049

I

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

630 950

806 987

I

587 679

833 999

I

418 095

10 258 999

10 s94 666

10 252 094

2297 424

2 444 080

2 472722

7 961 575

7 950 586

7 779 372

.326 943

-210732

3 340

A. Uilgaven

485 934

246 133

114 682

B. Onlvangsten

1

58 991

35 401

-229 891

-221 703

-215255

229 891

221 703

215 255

229 891

221 703

215255

71 215

374 552

622084

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden ¡n het tekort van het boekjaar

2. Overige

ll. lnvesterinqsbudqet (B-A)

lll. Andere (B-Aì
A. Uitgaven
1.

1

1B 022

Aflossing fìnanciële schulden
a. Periodieke aflossingen

421t4

b. Niet-periodieke

17',U4

afl

oss¡ngen

2. Toegestane leningen

2903t4

3. Over¡ge transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Andere over¡ge uitgaven

2905
100

B. Ontvangsten
1. Op

te nemen leningen en leas¡ngs

171t4

2. Terugvorderlng van aflossing van fìnanciële schulden

a. Period¡eke terugvorder¡ngen

494314

b. Niet-per¡odieke terugvorderingen

290314

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b- Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige ontvangsten

494-4959
101t2

lV. Budqettaire resultaat boek¡aar (l+ll+llll
V. Gecumuleerde budgetta¡re resultaat vor¡g boekjaar

1 465 367

1 090 814

Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat (lV+V)

r

I

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

Fin nota Jaarrekening 2019

Afdrukdatum : 9lO4l202O
VolgNr Alg Jnl 2015121263

536 582

465 367

468 730
1 090

8r4

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financ¡eel d¡recteur:Christel Van Hoeymissen
VolgrNr Budg Jnl 2019138777

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

2019

2018

2017

Vll. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor explo¡tat¡e
B. Bestemde gelden voor ¡nvesteringen

1',t 927

120 173

11 927

120 173

1 453 440

970 64f

C. Bestemde gelden voor andere verr¡chtingen
Vlll. Resultaat oo kasbasis (Vl.Vllì

r

Bestemde gelden

536 582

Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

2019

2018

2017

l. Exploitatie

ll. lnvesterinqen

11 927

120 173

overdracht21l6

81 981

Resultaat LOI 2017 naar bestemde gelden

38 193

overdracht2olT

120 173

AFNAME OVERSCHOT LOI VIA AFNAME BESTEMDE GELDEN

-77 745

BESTEMDE GELDEN LOI

-30 502

overdracht20lB

11 927

VERWERKING RESULTAAT LOI 2019

-1 1

927

lll. Andere verrichtinqen

Totaal bestemde qelden

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

0

Fin nola Jaarrekening 2019

Afdrukdatum : 910412020
VolgNr Alg Jnl 2019121263

11 927

120 173

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgrNr Budg Jnl 20'19138777

OCMW LONDERZEEL
OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS. EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PFR BELEIDSVETD

WERKINGSSUBSIDIES

Code
649

0905
0900
0190

BOEKIAAR
2019

BUDGET

2019

Dienst voorjuridische informatie en advies

28.000

28.000

Sociale bijstand

27.404

21.404

Overig alqemeen bestuur

77.L6r

17.16'J.

72.56S

72.565
s-1

OCMW LONDERZEEL
OVERZICHT VERSTREKTE \,IIERK]NGS. EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PER BÊLEIDSVETD

IIIVESTERI NGSSU BSIDI ES

Code

BOEK]AAR

BUDGET

664

2019

2019

s-2

Toelichting bij de samenvatting van de algemene
rekeningen

@

E
E
E

r

E
E
E

Toelichting bij de balans
De proef- en saldibalans per 3IlL2l20L9
Waarderingsregels
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Overzicht van de deelnemingen
Overzicht van de vorderingen op lange termijn
Overzicht van de schulden op lange termijn
Verantwoording meer/minderwaarden

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd
1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa
öoeKwaarde

op

lnvester¡ng

111

Desinvestering

Herwaarderingen

waaroeverminderingen

EOeKWaarde op

31t12

A. Extern verzelfstandige agentschappen
B. lntergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgel¡jke ent¡te¡ten
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden
D. OCMW-veren¡gingen
E. Andere financiële vaste activa

lotaal financiële vaste act¡va

4281

4 281

27 460

27 464

31 741

I-

31 741

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa
Boel(waarde

op

lnvester¡ng

111

l. Gemeenschapsgoederen

635 733

A. Terre¡nen en gebouwen

320 577

Desinvester¡nq

96 877

Hefwaarderingen

waardeverminderingen

Afschriiv¡nqen

Étoekwaarde op
31t12

72878

659 73'

11 945

308 63i

94 47!

B. Wegen en overige infrastructuur

C. lnstallat¡es, machines en uitrusting

24 557

84 027

14 110

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

29 395

12 850

14 173

28 072

32 651

228 55t

E. Leasing en soortgel¡jke rechten

261 204

F. Erfqoed

ll. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. lnstallat¡es, machines en u¡trusting

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

13 119 671

385 750

778 67',|

12 726 75C

2217 545

245 192

't8 173

2 444 56î

573 903

61 000

89 014

545 88t

12 913

79 559

10 880

81 592

I

D. Leasing en soortgeliike rechten

10 315 311

lll. Overige materiële vaste activa

679 830

6 948

672882

679 830

6 948

672882

A. Terreinen en gebouwen
B. Roerende qoederen

Totaal materiële vaste activa

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23o45

660 604

't4 435 234

482627

Fin nota Jaarrekening 2019

Afdrukdatum

: 9 lO4 l2O2O

VolgNr Alg Jnl 2019121263

6 948

851 549

l4

654 707

059 364

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeymissen
VolgNr Budg Jnl 20191387 77

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

3. Mutatiestaat van de financiële schulden
overboekingen LT

Nieuwe

leningen/
leasings

Boekwaarde

op
L

111

Aflossingen

naar KT

Boekwaarde op
31t12

F¡nanciële schulden op lange termijn

5 904 760

-238 414

A. Financ¡ële schulden ten laste van het bestuur

5 904 760

-238 414

5 666 34€

1. Len¡ngen ten laste van het bestuur

5 136 678

-183 089

4 953 s8S

2. Leasings ten laste van het bestuur

768 082

-55 325

712757

5 666 346

B. Financiële schulden ten laste van derden

l.

Leningen ten laste van derden

2. Leasinqs ten laste van derden
ll. Schulden op korte term¡jn

4A

229 891

229 891

238 414

234

229 891

229 891

238 414

238 4't4

Len¡ngen ten laste van het bestuur

175 547

175 547

183 089

1

2. Leas¡ngs ten laste van het bestuur

54 344

54 344

55 32s

6 134 651

229 491

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

l.

83 089
55 325

B. F¡nanciële schulden ten laste van derden

L

Leningen ten laste van derden

2. Leasinos ten laste van derden

foteãl f¡nanc¡ële schulden

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

Fin nota Jaarrekening 20'19

Afdrukdatum :910412O2Q
VolgNr Alg Jnl 20'19121263

5 904 760

Algemeen directeur: Henk Vertonghen
Financieel directeur:Christel Van Hoeym¡ssen
VolgNr Budg Jnl 2019138777

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

4. Mutatiestaat van het nettoactief

Herwaar-

l. Balans op einde boekjaar 2017

Overig

derings-

Gecumuleerd

nettoactief

reserve

resultaat

lnvesterings
subsidies en
schenkingen

Totaal

4 106 292

29 3r8

4 780 184

I

9r5 794

4 104292

29 318

4 780 184

I

915 794

ll. Boekhoudkund¡ge wijzigingen

lll. Herwerkte balans
lV. Mutaties in nettoact¡ef boekjaar 2018

A. Netto mutatie d¡rect opgenomen in het nettoact¡ef

-257 58t

-257 588

1. Toevoeging aan heruvaarderingen

2. Terugneming van heruaarderingen (-)
3. Toevoeging aan ¡nvesteringssubsidies en schenkingen

49 579

4. Afschrijving van investeringssubs¡dies en schenkingen (-)
B. Overschot / tekort van het boekiaar

20í8

V. Balans op einde boekiaar 2018

49 57€

-307

-307 167
399 283

4',t06 292

Vl. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019

167

399 283

I

428 602

4 522 596

-74 312

-258 102

-332 414

-258 102

-258 102

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

057 490

1. Toevoeging aan herwaarderingen

2. Terugneming van heMaarderingen (-)
3. Toevoeging aan invester¡ngssubsidies

en schenkingen

4. Afschrijving van invester¡ngssubsid¡es en schenkingen (-)

B. Overschot / tekort van het boekiaar 2019

Vll. Balans op einde boekjaar 2019

LONDERZEEL
Brusselsestraat 25
NIS-code23045

49 579

49 579

-307 681

-307 681

-74 312

4 106 292

Fin nota Jaarrekening 2019

Afdrukdatum : I I 04 l2O2O
VolgNr Alg Jnl 2019121263

354 290

-74 31

4 264 494

I

725 076

Algemeen directeur:Henk Vertonghen
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1090000
1400000

Saldobeginbalans

4.106.292,37

4.706.292,37

Overqedr¿geno/erschot

428.601,78

354.290,25

-354.290,25

1500000

Investeringssubs¡dies en -schenkingen in kapitaal met vorder Ing op

-214.12t,73

263.700,13

-263.700,13

1500009
1510000

Investeringssubsidiesen-schenk¡nqen

7.585.545,20

7.585.545,20

Investeringssubsidies en -schenk¡ngen in kapitaal met vorder ing op...

1510009

met vorder ing op...

in

en -schenkingen ¡n kapitaal m€t vorder

1600000
1600001
1721000
1733000

op...

Voozieningen voor pensioerìen en soortgelijke verpl¡cht¡rEen

88.006,92

3.189.063,36

1

3.470.987,87

Andere

en soortgelijke schulden ten laste \¡¿ n het bestuur

Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur

13.763,89

3.470.987,81

-321.600,40

342.L07,28

Voorzien¡rlgen voor responsabiliteitsbijdrage

1800000

-342,707,28

270.548,00

-270.548,00

-768.082,12

7t2.756,70

-772.756,70

-5.136.677,8s

4.953.589,33

4.953.589,33

t13.485,24

-113.485,24

vmruitbetalingen op investeringssubsidies

1800010

Ontvar€en

2110000

Concessies, octrooien, l¡centies, knoì¡rhow, merken en soortge l¡jke rechten

2110009
2200000

Concessies, octrooien, Iicenties, knoïvhow, merken en soortge lijke ...

Onbebouwde terreinen -

2201000

Terreinen y¿n gebouwen - gemeenschapsgoederen

2210000
2210009

Gebouwen - gemeerschapsgoederen -

Gebc¡¡wen

¡nvesteringssubs¡dies LOI

-Ll.926,90

-

2Z20OO0 Bebouwdeterreinen-çmeenschapsgoederen

2350009

machirìes en uitrust¡ng

1

17.506,95

120.814,07

720.874,07

-106.719,21
30.000,00

30.000,00

30.000,00

202.565,58

202.56s,s8

202.565,58

523.976,23

523.976,23

523.976,23

-43s.965,13

I19.463,43

2220009 Bebouwde te¡reinen - afschrùvingen
2290100 Teneinen ì¡àn gebouwen - bedrifsmatige IWA
2291000 Gebouwen MVA
2297009 GebcHrwen - Hrüfsmatige MVA
2792000 Bebouwde tereinen - bedrúfsmatige MVA
2292009 Bebouwde terreinen MVA - afschrijvingen
2300000 Installaties, machinesen uitrusting - gemeenschapsgoederen
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsc.
2350000 Inslallaties, machines en
MVA
- b€drijfsmatige

MVA

-

ãfschrijvingen

2400000

Meubilair-

2400009

Meubibir - gemeenschapsgoederen - aßchriiingen

2410000

Informaticamater¡ed- gemeenschapsgoederen

24IOO09

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen

2430000
2430009
2450000

Rdlend materieel - gemeenschapsgæderen - afschrijvingen
Meubib¡r-

2450009

Meub¡lair

2.136.670.99

2-136.670,99

1.248.279,85

1.493.47L,96

-L.775.793,66
15.726,33

-119.463,43

7.493.471,96
1.192.918,43

15.726,33

-1.192.918,43
75.726,33

8.387,38
L60.276,30

-8.387,38
160.276,30

65.801,62
1.099.700,20

-65.801,62
1.099.700,20

-4æ.797,84

553.812,25

-553.812,25

66.710,59

-66.710,59

r24.340,32

-724.340Å7

77.116,95

77.116,95

-62.168,13
129.155,88

119.463,43

2.136.670,99

-51.691,89
1.038.700,s0

447.909,90
1r9.463,43

-7.338,95
76.249,1A

447.909,90
119.463,43

-119.463,43

77.116,95

t42.005,47

142-005,47

-Lt4.709,96

Rdþndmaterleel-gemeenschapsgoederen

MVA

- bedrijfsmatige

60.t27,56

MVA - afschr¡jvingen

dop

2520000

Meubilair in leasing

2520009
2530000
2530009
2540000
2540009
2550000

Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht-

6.000,00

lijk r...

1.077,467,00

lijk r...

-816.262,88
54.389,86

75.477.715,L0

Terreinen en gebouwen in

-s.637.75&,26

of op grond van een særtge lijk r..

of

van ee.,

392.783,17

Installaties, machines en uit¡usting in leasing of op grond van ee..

-274.948,22

Meubilair in leasing of op

van een soortgelijk recht- bedrú...

L.197.732,03

2550009

Meubihir in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrij..

-834.2L2,42

2500000
2620000

Terreinen - over¡ge MVA

2650000

Installaties, machines en uitrusting - overige MVA

2650009
2830000

Installat¡es, machines en uitrusting - overige MVA - afschr¡ jvingen

Bebouwde terre¡nen -

MVA

B€hngen in

2880000

- aanfhaffìngswaarde
betaald in contanten

Oper¿tionele

uit ruiltransact¡es - nominale waar de

58.094,s8

-58.094,58

6.000,00

-6.000,00

6.000,00

6.000,00

1.077.467,00

1.077.467,00
848.913.39

-848.913,39

54.389,86

-s4.389,86

54.389,86

54.389,86

-54.389,86

Terreinen en gebouwen in þasing ofop grond van een særtge lijk r..

¡n

139.686,21

-6.000,00

grond van een soortgelük recht- gemeen...

installaties, machines en uitrust¡ng

139.686,21

-47.7L5,02

2460000 Informat¡camaterieel-bedrijfsmatigegoederen
2460009 Informat¡camater¡eel- afschr¡jvingen
2480000 Rdlerd mater¡eel - bedrijfsmatige MVA
2480009 Rollend materieel - bedr¡jfsmatige MVA 2500000 Tereinen en
in leasing of op grond van een soortge
2500009 Tereinen en gebouwen in
of op grond van een soortge

4000000

113.763,89

-7.585.545,20

4.t06.292,37

15.477.715,10

75.471.715,t0
6.

139.910,70

-6.139.910,70

374.226,54

-314.226,54

392.783,L7

392.783,L7

1.191.732,03

1.191.732,03
953.385.62

-953.385,62

675.721,60

668.773,39

668.773,39

4.t08,77

4.t08,77

4.108,77

9.777,90

9.771,90

-9.771,90

9.771,90
9.771,90

-9.777,90

4.280,87

4.280,87

4.280,87

27.460,25

27.460,25

27.460,25

750.155,12

596.469,04

596.469,04
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4040000

Te ¡nnen opbrengsten uit ruiltransðcties

4060000 G*ortevoorschottenen\rmruitffilingen
4070000 Oper¿t¡onele vorderirìgen u¡t ruiltransacties
4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransåcties

- dubieuze debi teuren
- geboekte waar de\rerm...

4f35000

Vorderingen uit recuper¿tie

4151000
4153000

Vorderingen wegens investeringssubsid¡es

4160000
4161000

Diverse operationel€ vorderingen uit niet-ruiltransacties

4221000

Andere leasingschulden en soorEelijke schulden

4233000
4300000
,H00000

Schulden aan kred¡et¡nstellingen aangegðan door het bestuur

4440000

Te onwangen facturen

.1453000

Vervallen kap¡taalaflossirEen en vervallen intrest aan kredi etinstell¡rEen

,1491000

ì/"¿n

989.634,60

989.634,60

139.200,55

140.256,t4

140.256,L4

97.795,t9

156.476,59

-53.546,34

specifieke kosten van de soc iale dienst

Vorderingen wegenswerkingssubsid¡es

247,88

136.886,76

-

nomina...

Diverse niet-oper¿t¡onele vorderingen uit niet-ruiltnnsacti es - n...

3tl12l2ot9

CREDIT

t56.476,59
55.349,91

-55.349,91

247,88

247,88

49.579,00

49.579,00

186.428,00

186.428,00

45.249,35
1

1.575,46

-54.344,47

55.325,42

-55.325,42

-175.546,59

r83.088,52

-183.088,52

485.656,79

549.739,56

-549.739,56

-3s.s66,12

7.t99,76

-7.t99,76

-5.894,24

5.811,50

-5.811,50

Ontvangen vooruitbetal¡ngen op ruiltr¿nsacties

-2.177,55

3.106,46

-3.106,46

4493000 Borgtochten ontvangen in contanten
4530000 Ingehanden Hrijfsvoorheffing
4540000 Rijksdienst voor sociale zekerheid
4550000 Bezddigingen
4590000 Andere sæiale schulden
4600000 Voozieninqen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
4610000 Voorzieningen voorvakantiegeld
4820000 OnwarEen voorschotten en terugbefalingen inzake subsidies

-4.575,00

5.100,00

-5.100,00

-136.810,84

136.038,28

-136.038,28

-136.430,49

213.615,38

-213.615,38

-18.602,44

20.310,36

-20.310,36

-7.820,40

7.680,75

-7.680,75

-23.925,96

23.925,96

-23.925,96

-334.989,17

313.248,95

-313.248,95

-3.960,84

993.595,,r4

-993.595,44

1,36

-108.111,36

Kredietinstellingen - leningen op rekenirq met yðste termün
Lerreranciers

r+891000

Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties

4930000
4990000
5500000
5500100
5500200
5700000

over te dragen opbre¡gsten

108.1

1

-5.000,00

Wachtrekeningen - FDIV Documenten
Kredietinstellingen

t.774.76L,93

700.575,39

230,99

230,99

230,99

Krediet¡nstellingen spaarrekening BELRUS

2.33s,89

752.335,89

752.335,89

lGssen

7.487,34

Kredieunstell¡ngen BNP PARIBAS FORTIS

700.575,39

3.37L,37

7.487,34

57OO1OO KASANiMATIE

175,00

300,00

300,00

5700200 Kas WZC Herfstvreugde
5800000 Interneo/erboekingen

870,00

870,00

870,00

6000100
6000110

Aankoop voedingswar€n en dr¿nken
Aankoop klein materieel i.v.m. voedirE

6000200

Aãnkoopgen€esm¡ddelen

6000300
6000310
6000320

Aankoop luiersen incontinent¡emater¡aal

6000330
6000340

Aankoopverbruiksgoederen

6000350
6001000
6001100

Aankoopbenodigdhedenkapsalon

Aankoop verbru¡ksgoederen kine- en ergotherapie
Aankoop van andere med¡sche, paramedische en verzorgingsbeno digdheden
bez¡gheidstherapie

Aankmpwasproducten

Aankooptechnischmatedaal

4.984,80

5.787,74

5.787,74

16.991,32

14.179,M

74.L79,04

826,22

642,63

æ2,63

28.066,36

29.525,16

29.525,16

3.572,85

3.162,08

3.162,08

22.037,67

21.286,95

21.286,95

1.926,40

1.753.1 1

1.753,1 1

6.892,30

6.191,21

6.LgL,2r

446,83

551,57

551,57

3.063,75

6.043,36

6.043,36

Aankopen voedingswaren en dranken P5IP

6040010

Aankoop voedingswaren en drãnken voor verkoop

57.787,57

61.848,33

61.848,33

6040020

Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische producten vmr verk oop

69.345,52

68.361,18

68.361,18

6100200
6100300
6100800
6103001

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t ermijn)

32.120,69

25.171,55

25.171,55

8.215,52

10.542,40

10.542,40

33.183,95

38.276,12

38.276,72

122.780,58

118.697,30

118.697,30

3.34L,77

3.34t,77

100.208,15

85.904,35

85.904,35

28.568.06

62.851,94

62.851,94

62.829,68

5.834,98

5.834,98

6103002

Onderhoud aan gehuurde gebouwen

523,18

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t ermijn)
Benodigdhedenvoorgebouwen
Aankoop schoonmaakproducten

6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw
6103520 Prestat¡es van derden voor onderhoud tuin
6110000 Elektriciteit
6111000 Gas
6112000 Stookolie

gebuwen

6113000

Water

46.t79,79

56.837,77

56.837,77

6120100
6120150

Brandverzekering

12.073,00

t2.M8,0t

12.,t48,01

5.324,61

5.t35,77

5.135,77

1.841,48

1.841,48

1.847,48

Burgerlijkeaansprakelijkhe¡d

6120160 Venekeringvoertuigen

6120999

Overigeverzekeringen

P&S-2
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6130001 Vergoed¡ngen prestaties arbeidsgerìeeskundige dienst
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deuMaarders, advocaten
6131002 Erelonen en vergoed¡ngen consulÞncy
6131004 Erelonen en v€rgoedirìgen comm¡ssies. jury & adv¡esr¿den
6131006 Erelon€n en vergoedirEen voor optredens, lesgeìrers, gidsen, tolken,
6131007 Erelonen en vergoedirgefl voor selectie personeel
6131009 Erelonen en vergoedirgen flnancieel beheer
6131011 Erelonen en vergoedingen geneesheer
6131999 Andere erelonen en vergoed¡rEen
6134001 Erelonen en vergoedirEen dokter en specialist
6134002 Erelonen en vergoedingen pedicure
6134003 Erelonen en vergoedingen logopedist, kinesist en ergotherap€ ut
6134004 Erelonen en vergoedingen kapper
6134005 Erelonen en vergoed¡ngen ccärdinererd qerìeesheer
6134006 Erelonen en vergoedingen med¡sch vervoer
6135001 Uitgegevenkeuken
6135002 Uitgegegen was en linnen
6135003 Uitgegevenklusjesdienst
6137001 Aankoop PWA cheques
6141001 lGntoorberEdigdheden
6141002 Documentãtieenabonnementen
6141003 Post-enfrankeringskosten
6141004 Communicatiekogten telefmn en internet
6141006 Administrat¡ef drukwerk en kopierko6ten
6141300 Onderhoud meubilairenbureaumateriaal
6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal
6L422O0

Huurcomputermaterieel

6142300 Onderhoudcomputermaterieel
6142800 Onderhoudscontr¿cten computermaterieel
6742999 OverigeinformatkakGten
6143001 RepresenÞt¡e.en receptiekosten & kosten
6143005 Reir en verblijfl<osten
6150001 Aankoop klein mater¡eel
6150002 Huisvu¡l-encontainerkosten
6150003 Kosten rr¿n bewaking en veiligheid

61500H

onthaal

Controle-en keuringsorganismen techn¡sch materieel

6150006 Lidmaatschappen
6150010 Ople¡d¡ngskcten
6150011 Kostenwerkkleding
6150012 Voed¡ng en dranken voor eigen organisatie
6150016 Abonnementkabel-Tv
6150017 Uitstappen en excursies
6150018 Pastoraleanimatie
6150200 Huur technische mater¡eel
6150300 Onderhoud en herstelling technÍsch materieel
6150800 Onderhoudscontracten technisch materieel
6160003 Contrde- en keur¡ngskosten voertuigen
6160004 Olie en brandstof voor voertu¡gen
6160200 Huurvoertuigen
6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen
6160999 Overige kosten wagenpark
6170000 UiÞendkrachten
6190000 Internefacturering
6200000 Wedden van de gemeentemandatar¡ssen
6200001 Presentiegelden van de gemeentemandatêr¡ssen
6201000 Bezdd¡gingen vas-tbenoemd personeel
6201100 Vakantiegeld vasthrÐemd personeel
6201200 Eindejaarstoelagevastbenoemd personeel
6202000 B€zoldigingen gesubsidieerde contractuelen
6202100 Vak¿ntiegeld gesubs¡dieerdecontractuelen
6202200 Eindejaarstoelage gesubsidieerdecontractuelen
6203000 Bezddigingen contractueel personeel
6203100 Vakantiegeldcontractu€þn

e.d.

DEBET

CREDIT
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18.665,35

10.423,44

t0.423,44

13.050,60

35.æ3,37

35.643,37

2.157,97

6.990,97

6.990,97

t.74t,59

1.804,84

1.804,84

3.444å9

4.372,88

4.372,88

1.028,50

5.184,85

5.184,85

500,00

5

556.61

514,13

514,13

1.355,38

4.788,47

4.788,47

30.853,76

25.582,73

25.582,73

6.980,00

8.684,59

8.684,59

2.160,75

2.405,02

2.405,02

22.743,79

25.291,03

25.291,03

10.410,00

13.175,04

73.775,04

11.658,24

10.025,88

10.025,88

11.503,41

524.816,60

s24.816,60

37.363,29

32.9L7,11

32.917,\t

3.188,35

2.777,70

2.777,70

4.456,98

4.263,70

4.263,70

8.436,38

2.277,10

2.277,!0

9.701,01

6.s90,94

6.590,94

2.174,08

2.775,16

2.775,76

381,71

387,7r

391,30

132,56

r32,56

13.611,95

72.799,51

72.799,51

39.187.89

41.861,91

41.861,91

66.207,72

20.741,12

20.141,12

21.297,03

76.332,37

16.332,37

6.t79,25

4.915,18

4.915,18

19.184,68

22.986,64

22.986,64

17.242,44

21.036,68

21.036,68

2.475,32

2.079,70

2.079,70

3.827,98

2.).57,41

2.L57,47

t0.767,52

10.219,81

10.219,81

75.394,26

17.616,15

77.6t6,t5

5.093,14

4.547,87

4.547,87

10.008,90

10.207,55

10.207,55

r.749,59

2.862,tL

2.862,r7

3.305,40

3.222,60

3.222,60

55,60

426,84

r.537,62

r.537,62

32.025,30

32.555,96

32.555,96

30.700,44

28.879,73

28.879,73

220,80

227,20

227,20

3.380,46

3.263,22

3.263,22

9.989,41

8.330,34

8.330,34

2.830,39

5.139,23

5.139,23

L9.568,72

19.s68,72

266.605,59

276.810,50

276.810,50

45.139,19

4L.976,80

4L.976,80

32.250,00

11.650,00

2.566.071,08

2.431.603,60

2.431.603,60

202.L66,70

793.754,02

L93,754,02

L28,937,75

123.328,13

123.328,13

t.779.8L5,4r

1.978.123,08

1.978.123,08

130.021,68

t41.566,77

t4L.566,77

1

1.650,00

P&S-3
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6203200

Eindejaarstoelagecontractuelen

tt7.072,84

125.722,43

t25.722,43

6204000

Bezddig¡ngentewerkstellingsprojecten

60.7L2,37

60.2t4,67

60.2L4,67

6204100
6204200

VakantiegeH tewerkstellingsprojecten

5.?66,74

5.303,73

5.303,73

EindejaarstoelageÞwerkstellingsprojecten

5.199,10

4.866,39

4.866,39

6206000

BezddigirEen ander niet vastbenoemd personeel

30.175,89

26.080,40

26.080,40

1.156.296,08

1.095.826,82

1.09s.826,82

545.011,10

604.9t7,70

604.912,70

18.438,,14

18.112,59

18.112,59

1.635,83

1.414,10

6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzeker¡ngen - mandatarissen
6211000 Werkgeversbüdrâgen wettelijke ver¿ekeringen - ì/¿st benoemd personeel
6212000 Werkgwersbijdragen wettelijke verzekerinqen - gesubsidieeer de con...
6213000 Werkgeì/ersb¡jdragen wettelükeverzekeringen - conFactuele n
6214000 Werkgorersbijdøgen wettelijke verzeker¡ngen - tewerkstelli ngsprojecten
personeel
6216000 Werkgsrersbijdragenvoorande¡'n¡et-vdstbenoemd
6219000 Werkge\rersbijdragen wettelijke verzeker¡rEen - sociale marib el (-)
6221100 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke vezekeringen - hos pital¡...

5.14t,73

-409.038,52

1.414,10
452.677,63

452.677,63

5.661,04

5.580,87

5.580,87

voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle...

5.209,72

5.384,75

5.384,75

voor bo/enwettelüke vezekeringen - hos pital¡...

3.344,87

3.469,32

3.469,32

70.587,22

15.579,85

15.579,85

3.621.,70

2.944,41

2.944,41

18.944,21

20.L74,05

20.774,05

6.7t[,14

62220010 Werkgwersbijdragen vær bwenwettelijke veaekeringen - 2de pijle...

6222100 Werkgwersbijdragen
6223000 Werkga/ersb¡jdragen
6223100 Werkg€íersbijdragen
6224000 Werkgeversbijdrðgen
6224700 Werkga/ersbijdngen

voor bwenwettelúke ver¿eker¡ngen - lþ6 pitali...

voor bo\renwettelijke vezekeringen - Zde pijle..
voor bovenwettelijke ver¿ekeringen - ho6 p¡tali...

6230001

Kosten voor verplaabingen van en naar het werk

6230004

Andere vergoedingen voor het personeel

6231000
6231002

Bijdragefl aan arbeidsgeneeskurdige dienst
Bijdragen aan andere soc¡ale diensten

6.599,46

6.7tL,L4

6231003
6231004
6231005

VakboÍdspremies

5.36s,66

4.989,85

4.989,85

L42.475,77

145.301,28

145.301,28

26.981,28

26.692,89

26.692,89

7.659,62

1.692,85

1.692,85

43.679,85

41.672,28

41.672,28

7.61L,92

6.766.03

6.766,03

826.059,51

851.548,96

851.548,96

3.806,83

a967,A7

Maalt¡jdcheqrEs
Verzekeringarbe¡dsongervallen

6231006 Fonds voor beroepsz¡ekten
6239999 Overiçpersoneelskosten
6240000 Pensioenen polibek personeel - gepensioneerde

schepenen

en

burgemeesters

6301000 Afschrijvirgen op imMVA
6302000 Afschrrjvingen op MVA
6340000 Waardeverminderirq op \rorderingen op korte termijn - toevoeg ing
6341000 Waardevermirdering op vorderingen op korte termijn - terugne ming (-)
6350000 Voorzieningen voor pens¡oerÊn en soortgelijke verplichtingen - toe\roeging
6351000 Voorzieningen rroor pens¡oerìen en soortgelûke verplichtingen - bes..
6360000 Voor¿ienirEen voor vakantiegeld - toe\roeging
6400000 Onroerendevoorheffing

tr00001

Roerendevoorleñing

6400005

Belastingen op polders en wateringen

6420000

Minderwaarde op real¡satie \rdn operationele vorderingen

Toekenning dienswerlening in sæc¡ën

6481020 K6ten m¡nimale le\rer¡ng aardgas v¡a budgetmeter (subs. Eand is 70%)
6481030 Financ¡ële steun i.k,v. het sociaal fonds gas en elektr¡cite it
6481110 Værschotten op pensioenen
6481130 Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeits,
6481140 Voorschotten op kinderbijslag en geMtepremies
6481150 Voorschotten op werklooshe¡dsu¡tkeringen
6481

160

6481190
6481500

319.904,68

-7.159,25
319.904,68

-æ.986,47

28.849,80

-28.849,80

6.568,42

2L.740,22

-27.740,22

2.757,58

2.157,99

2.157,99

7,00

7,00

7,00

20.126,34

6430000 Vergoedirqschadegorallen
6480110 Toekenn¡rg leefloon aan begunstigden volgens de basisregelin g (cat..
6480210 Toekenning hefloon aan begunstigden i.k.v, een sociaal inte gratie...
6480220 Toekenning leefloon aan begunstigden ingeschrsyen in het vre emdeli...
6480230 Toekennirq leef,oon aan dakloze begunst¡gden (cat 106, subs. 100o/o)
6480240 Toekenning ¡nstallatieprem¡es (cat 109, subs. 100%)
6480250 Toekenning leefloon i.k.v. socíaal integratiecontract aan st udente...

tr81000

2L.711,57

8.967,82

7.t59,25

-15.032,38

109,90

109,90

286.706,85

293.115,32

293.1t5,32

136.238,71

151.584,65

151.584,65

24.026,25

24.872,05

24.8L2,05

14.685,99

6.274,t0

6.274,70

50.591,13

75.145,59

75.t45,59

,r4.363.60

43.805,38

43.805,38

5,879,74

6.73r,92

6.731,92

L2.992,00

8.913,89

8.913,89

1.621,56

8.463,54

8.463,54

r.055,79

10.082,32

70.082,32

-7.777,84

10.808,25

10.808,25

Vmrschotten op tegemoetkomingen inzake gehandicaptenzorg

-36,76

13.692,01

13.692,01

Anderevoorschottên

780,00

1.667,86

1.667,86

24.254,02

23.999,92

23.999,92

394,20

erzekering

Toekenning federale stookoliepremie

938,66

6481600
6481700

F¡nanciële steun ¡.k.v. partic¡patie en soc¡ale activering

6482010
6482020

Toekenning d¡enstverlening ¡n natura (betalingen aan lweran ciers)
Betaling mutualiteitsbrjdragen zieke en ¡nvalidite¡t

1.410,33

394,20

ft82030

Transportkosten van geholpen personen

1.284,05

176,00

L76,00

6482040

HospiÞl¡satiekosten

1.555,54

!.874,2r

7.814,2L

7.291,t3

PWA clrcques

84,69

P&S-{

Stl12l2ola

AR-OMSCHRIJV¡NG

982100
ff82110

1.673,16

2.899,66

2.899,66

Verblijfskosten bejaarden in andere wænzorgcentra

73.600,78

83.067,24

83.067,24

2.918,57

820,86

820,86

454,40

165,60

165,60

290,70

156,20

156,20

30.000,00

30.000,00

30.000,00

47.480,93

57.093,23

57.t93,23

2.933,28

3.347.00

3.347,00

¡n onthaaltehuizen

Bijdrage ¡n de koGten voor

maaltijden

in de k6ten van de poetsd¡enst

6482150

6482180 Bijdrdge voor prest¿ties
dær de dienst gezins- en bejaar...
6482220 B¡jdrage in de huur en huurwaarborg
6482230 Büdrage voor kosten medische verzorging
6482250 Bijdr¿ge voor Ê¿rmaceut¡sche kosten
6482260 Bijdragevoorbegrafeniskosten
6482410 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum t.g.v. bu¡tenlands e beho...
æ82450

Steun voor medische kosten aan t@ewezen asielzoekers - wac htregister

æ82480

Mantelzorgtoelæe

6499000 Samenwerk¡ngsor'ereenkomsten
6500000 Financiële kosten van len¡ngen ten laste van het bestuur
6500100 Financiëlekosten leasingschulden
6570001 Debetintresten
6570002 Verwijlintresten
6599999 ùeriqe diverse fìnanciële kosten
6630000 M¡nderwaarde op real¡satie \¡¿ste actûa
6930000 @er te dragen orrerschot van het boekjaar
7000099 Opbrengsten uit andere verkopen
7005002 Opbrenstenuitbar/cafetaria
7005003 Opbrengstenautomaten
7020000 Opbrengstenuitprestaties
7020999 Opbrengsten u¡t andere prestaties
7025000 Opbrengstenres¡denten
7025001 Opbrengsten aangerekende kosten dokers en specialisten

7025020
7050002

4.752,20

4.752,20

35.724,08

35.724,08

2.720,85

9.348,7L

9.348,71

s0.075,00

47.700,00

47.700,00

37.668,39

72.565,05

72.565,0s

230.381,69

223.245,72

223.245,72

1

13.073,63

13.073,63

833,27

744,14

744,74

13.940,1

1.339,33
399.283,49
-5.651,06

5.213,99

-5.213,99

-68.632,94

72.112,31

-72.712,37

-5.834,05

5.839,05

-5.839,05

341.935,89

-341.935,89

-2.219.832,92

2.270.843,84

-2.770.843,U

-30.232,62

28.553,30

-28.553,30

-7.040,00

7.98/',00

-7.984,00

-2.7t9,78

2.507,0t

-7.507,07

-23.190,38

25.097,33

-2s.097,33

-70.300,36

69.369,48

-69.369,48

70.872,17

10.1 10,35

-10.110,35

-332,40

511,10

-511,10

-108.750,il

108.184,72

-708.l8r'.,72

-2.486.002,02

2.539.926,29

-2.539.976,29

474.705,38

487.236,85

487.236,85

Opbrengstenuitverpacht¡ngen

-r1.252,22

10.989,40

-10.989,40

Opbrengsten uitjachtrechten

-50,71

50,71

-50,77

InternefactuÌering

-266.605,59

276.810,50

-276.810,50

Gemeentefonds

-259.311,76

270.555,L2

-270.555,12

ped¡cure

Opbrengsten aangerekende kosten bgoædist, kinesist en ergo therapeut

7O2S0A4 OpbrengstenaangerekendekGten

702s010

79.245,87

-328.210,7s

TO2SAOZ Opbrengstenaangerekende kosten

7025005
7025006
7025007

2r,9s

als steunverlenend centrum t,g.v. toege$rezen as¡elz..

6482460

7025003

3'-lL2l2OI9

Verbl¡jfskosten bejaarden in eigen wænzorgcentrum

#82130

6482140

CREDII

kapper

OpbrengstenaarEerekendekostengeneesmiddelen
Opbrengsten aangerekende kosten medisch vervær

Opbrengstenaangerekendekætenan¡matie
residenten korwerblijf
Opbrengsten mutualiteiten
uit verhuur woningen en flats

7050003
7060002
7060999
7090000
7400000
7401000

Gemeentelijkebijdrage

74U999

Over¡gealgemenewerkingssubsidies

7405001
7405010
7405011
7405999
7406999
7408009

Bijdrage gesubsidieerdecontractuelen

Toelagen feder¿le ove¡heid : t@ewezen asielzoekers LO¡

-146.934,86

79.816,90

-79.816,90

74O80lL

Subs¡die van de federale overheid voor het leefloon aan begu nst¡gd...

-208,799,35

213.658,08

-213.658,08

Ardere opbrengsten uit concessie en verleende rechten

-2.,144.080,00

2.297.424,00

-2.297.474,00

-308.119,82

308.119,81

-308.119,81

SubsidieTWEol inspanningsvergoeding

-9.500,00

12.500,00

-12.500,00

Subsidie TWE02 compensatievergoeding

-4.800,00

10.665,00

-10.665,00

19.938,14

8.909,00

-8.909,00

Overigewerk¡ngstoelageaangaande

personeelsaangelegenhden

Overigespecifieke projectsubsidies

7408021
7408022
7408023
7408024
7408025
7408039

Subsidie van de federale overheid voor f¡nancièle tussenkoms

74O8UZ
7408043
7408044

Subsidie van de federale o¿erheid voor het leefloon aan begu nstigd...
Subsid¡e van de federale overleid voor het leefloon aan begu nstigd...

-108.007,7s

116.108,98

-116.108,98

Subs¡die \ran de federale o¿erheid voor het leefloon aan dakl oze be..

-19.575,21

25.503,92

-25.503,92

Subsidie yan de federale cñ/erheid voor toegekerde insbllati eprem¡..

-17.131,08

7.528,92

-7.528,92

Subsidie van de feder¿le ouerheid voor personeelskosten voor maats...

-28.7LL,92

29.200,50

-29.200,50

Subsidie van de federale overheid voor sociâal-economische t ewerks...

-20.389,83

7.465,58

-7.465,58

-27.263,30

39.977,82

-39.877,82

Subsidie van de federale overheid voor het leefloon i.k.v. s ociaal.

t

¡n t...

Subsidie van de federale o\rerhe¡d voor deeltijdse tewerkstel ling v...

7408M6

Subsidie \ran de federale overheid voor voltüdse tewerkstell ¡ng va.

740804.7

Subsidie \r¿n de federale overheid voor voltijdse tewerkstell ing va...

P&S-5

7408051 Subsid¡e van de federdle o/erheid voor het leefloon aan begu nstigd..
7408061 Subsidies l0% begeleidings- en a€tiver¡ngskosten GPMI
7408102 Subs¡die van Eardis i.v.m. minimale levering aardgas via bud getmeter
7408111 Subsidie van de federale orerheid voor Moon basisregeling met r..
7408125 Subs¡die van de feder¿l€ or'ertleid voor leefloon studenten met recht...
7408150 Subsidie van de staat voor de toekenning van de federale sto okdiepremie
7408160 Subsidie van de staat voor de tækenning nnanciêle steun i. k.v. p...
7408770

Tegemoetkoming PWA cheques

74O82ZO

Subsidie van de staat in de büdrage ¡n de huurwaarborgen

6.646,62

-6.646,62

r5.r77,93

-t5.177,93

{.858,34

6.697,00

-6.697,00

-26.588,42

2+.912,28

-24.912,28

-4.958,80

4.74&,07

-4.748,07

-12.686,35

7408241 Suhidie van de sÞat in de tegemoetkoming als steunverlenen d cent...
7408245 Subsidie van de staat in de tegemoetkorning als steunverlenen d cent...
7408246 Subsid¡e van de staat in de tegemoetkom¡nq voor med¡sche kos ten aa..
7408999 Overige specifieke werkingssubsidies OCMW
7420000 Meerwaârde op de real¡sat¡e van vorderingen
7440000 InhoudirEpensio€n
7450000 Recuperaties van ko*en
7450001 Schadeverqoedingen
7450002 Recuperatiefondsvoor beroepsz¡ekten
7460000 Giften, schenkingen & legaten
7470000 Werknemerslnhoud¡rq maaltüdchequ€s
7479999 Overige diverse operat¡or€le kosten
74A0250
7481000

-635,49
-27.162,09

-150,00

200,00

-200,00

-78.404,0s

33.354,83

-33.354,83

-2.749,40

7.271,44

7.271,04

-522.576,12

464.908,38

-464.908,38

573,94

-573,94

-2.985,93

2.979,97

-7.979,97

-98.892,76

91.288,40

-91.288,40

-1.659,60

t.692,84

-r.692,84

-25.752,34

26.393,26

-26.393,26

-r2.633,75

72.822,48

-12.822,48

Recuperatie leefloon i.k.v. sociaal integratiecontract

-1.036,00

3.631,83

-3.631,83

Terugbetaling van dienstverbning in speciën

-9.219,63

11.780,04

-11.780,04

-1.170,36

7481030
7481110

Terugbetaling sociaal fonds gas en elektric¡teit
Terugbetaling van voorrhotten op pensioeren

-1.621,56

8.463,54

-8.463,54

7481130

TerLqbetalirìg vdn voorschotten op ultker¡rEen inzake zieke- en in...

-1.055,79

10.082,32

10.082,32

7487L40
7481150

Terugbetal¡rq \r¿n voorschotten op kinderbijslag en geboortep rem¡es

7481160

TerugbeÞling v'an værsctþtten op tegemoetkom¡ngen ¡nake ge handic...

7481190
7482020
7482030
7482040

Teruqbetaling hospib¡isatlekosten

7482L00
74821L0

Terugbetal¡ng veril¡jfskosten bejaården in eigen woomorgcen trum

Terugbetaling van voorschotten op werkloosheidsuitkerirgen

-938,66

r.787,79

11.630,81

-1

36,76

13.692,01

-13.692,01

Ten¡gbeÞling van andere voorschotten

-780,00

t.667,86

-7.667,86

Ten gbetaling mutualiteitsbiÍJrdg€n ziekte en invaliditeit

-777,92

Tøugbetaling trônsportkosten geholpen personen

-50,00

Terugbetaling verblijfsl@sten bejaaden in andere woonzorgce ntra

7482220 Terqbetaling biþrage in de huur en huurwaarborg
7482230 Terugbetalirg kosten medirhevezorging

7482260 Terwbetaling begrafeniskosten
7482470 TerugbetalirB huurwaârborgen toegewezen asielzoekers
7482480 TerugbeÞling Mantelzdgtodage
7510000 CreditinFesten op rekening courant
7530000 In resultaat genomen kap¡Þalsubsidies en schenk¡ngen
7570000 Lijfrente en eeuwigdurende renten
7590001 Aanmaningskosten openstaandevorderingen
7599999 Arúeref¡narKiëleopbrergsten
7630000 MeeMaarde op de realisâtie van f¡nanciële, materiële en imM
7930000 &er te dragen tekort van het boekjaar
0320000 Ontvangenzekerheden
0330000 Zekerheidstellers
0902000 Bestemde geldenvoorinvesteringsuitgaven
O91OOOO BESTEMDEGELDEN

1.630,81

VA

-50.879.35

62.086,28

{2.086,28

-28.993,59

25.744,56

-25.744,56

1.540.00

488,50

-488,50

-307.166,62

307.681,42

-307.681,42

-120,00

20,00

-20,00

-40,55

L.244,81

L.244,81

77.208,09

I 14.391,11

312.383,00

312.383,00

-312.383,00

312.383,00

11.926,90
-11.926,90

0,00

44.201.607,93

1

-74.3r7,53

312.383,00

-312.383,00

-114.391,1

74.37L,53

44.20r.60r,93

P&5-6

W^ART}ERIilGSREGEI.s

Waarderingsregds hdpen om de financ!ële rapportering beter

Þ begrtjpen. Ze Ewen een bedd van
de belangriik*e waarderingsprlndpes toegepast ln de boekhoudlng van de orgnnisatie. Ze gaan ervan
uit dat het bestuur zijn acdvlteiten zal voorþetten, en zíjn yan het ene boekþr op tet ardere
idenüd( Eruij ze nÉt langer aanle*lírp gÊveû tot æn ,wrar en gùouw æld.ln dat geval al
het
bestuur de waarderlngsregels ¿¡anpassen- Elk
þar opnþuw umrden de waarderirqsregels

en volbdþ ott*ïønÍrdi¡k wn

ú

M tæultutran

ønquent

het boekjaar toegepæt-

AL6!I'1ENE PRIICIpT5

¡

ITVGSÍ FRITIË

{IF FTitIT¡T¡¡IË

Alle vernrogensbesÞddehn worden ulþedrukt en garaardeerd aan hun æbruiks$¡aal{g.

De

gebruiltsìmarde van een activurn stemt overeen met de toe¡orn*¡ge eærpmisde r¡mrdelen
of het
dir*tstverÞnlrqspotentied dat het ætivurn rroor tæt bestuur zal

whveren.

Alle vernngensbestanddelen r¡wden afzonderl{Jk ggì¡raardeúiffl en ì/u)r dat bedrag in de

balans

oPgenoilìen, na afl¡ek van de desbetretrende afsctrrijvingen en vr¿ddeverminderingen.

åArrgcHAfIilC*a¡t¡¡c
È{et fusÍuur hantært als aþenrene rryel dat etk acrtelþestaúdeel gewæ¡'&nl wordt tqen
aanNhaffings'waatde en rrceot wor &t Mrag de fustanddelon op in de balans, onder afrrelr v,an de

gaamuleet*

afschrllvlngan

m

waadevermindeñngen.In somrnige gevallen kan het actief ook

worden gefrerwaardeerd. op deze aþemøre regel ziJn hlerm&r alirfikingen bepaaH.

Met de aanschaffingsnvaarde wordt bedoeld de aansd¡affinsstriÍç (aankooppriþ + bflkønende
kosten), de ruilwaarde- de vervaardlgln$¡orüs (aanschaffirgsprtjs grondstoffen,...+ rechtstreekse
productlekosbn), de sdlenkingssaarde (marktwaarde van de gpederer¡ op het mornent yan
de
schenkíng of datum van het openvatlen van de nalatenschap + belaslrqen en kosten) of de
lnÞrengwaarde.

AFSCHRT'WT{GEI¡ EÍT WÂAROEVÉRIIIÍIOERIilGEfi

de sliþge uit van let actEf met een beperkte gebruiksduur. l-let
wordt per finarcieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de

Afschriivingen drukken
afschrijvingsbedrag

boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resÈerende gehruiksdqgt, uiþedrukt in

þren. Ien minste aan het einde van elk financieel
van de acbva opnieuw geËvalueerd.

fbt

diver:;e catqoneèn uan actÌva te beplen

Mjaar

wardt de restwaarde en de gebrulladuur

t¿esfttur o¡st\:wi ervço¡

zæls

oJl;rJtè¿¿?i€n

fu

lnitidle a{sc"hr$vingscluur vçor de

in bþevoryde tafuÍ.

Het bestuur boekt waarderrerrninderingen op de aanscfraffirqswaarde van actiefuest-anddelen om
rekening te hotden met (al dan nlet als ddnitief æn te rnerken) ontwaardingen van activa bij de
aßluÍting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correctr:es op de aanschaffingmaraarde dþ niet
voortvloeien

uit hun

waarschfntiJke

nuüigfnils- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een

schadegaal). Dit houdt in dal waardeuermirderirgen zovvel mogelijk zijn voor activa met een
beperkte (gebouwen) als een onbeperkte t€rrensduur (grorden). Waardeverminderingen
behouden als de boekhoudkundige waarde van

tnt

bliþn nht

activum daardoor op het einde van het boekjaar

lager is dan de çbruikswaarde. In dat gwal u¡ordefi de waarde¿enninderingen terlggenomen.

HERTTTRDERII{GETI
Sommir¡e activa kunnen worden çhenraardeerd orn hun boekvr¡aarde

ln

overeenstemm¡rq te

brengen met een marktwaarde. Henruaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en

overige materlële vaste actfva. B¡i de herwaardering van een actief, wordt de volledige øtegorie

waaftoe dat actief behoorÇ çherwaardeerd. Oe overþe materlële vaste actva met beperkte
gebruiksduur worden op basis van deze gefenuaardeerde waarde afgæchreven.

ú

AFWI]KINGEN EN SPECIFIEKE WAARDÊRTNGSREGELS
GEUllEttCEIüGCË Eil TJUTIDE HIDDä|.ãü
Het bestuur waardeert de liquide mkldelen eo de
æU¡eleggírgen, tegen de nomínale waêIdg. De
aandeþn en vasbentende efiecten worden bij ,rerr¡ærving gebo€H en gataardeerd tegen
de
aansdraffingswaarde.

tlet besh¡ur past op de liquitle middeþn en gÊlùdegglngien

r¡yaa¡deyermindEringen toe als

blijç dat

de rællsa$sruaarde op de datum lan de

þar#ulbng bger b dan de aansdraffingwraarde. Er rulþn
bændbn aanvu[ende waardevermlndøirqen geboekt u¡orden om rekening Þ houden rct de
evolutíe van hun reallsatie- of marktur¿arde of met de risftÐ's die inherent zijn aan de aard
r¿n de
@ucten ln h¡rætie of van & ultgÊìroerde dhrite¡t

ì'ÛIDfiIilG¡II

OP I(TRTÊ TER}TL}ïr

vordeirgen urcrèn in de blans

ureergiegeì,en Þgen de rpmlnaþ waarde. In geval er onzekerheid
over de Ínvorderba¿rheird van bepaakle wrderinçn, ¡rrcrden deue o,rergeboeK naar dubþuze
debiteuren. t¡r::r: ¡ll;¡iat¡.:: {*hiÍtstrey y¿i;¡.t/çt¡ fttt?fi€¡€dä{¡&-ùg¿gr gr:*.,u,{.i itt ¡it¡¡:t,/r" ;. 1i, (lr,

b&at

ouderfuin

var¡

de vorder@, rÍnde

:
þngær rfan J jaar :
Jonger dan jaar:

tmler'fun I jaar , jonger
Oucler dan 2 iaar

-

Çurfer dan .i j,:::a'

-

:

dan 2 jaar

4

tuder dan 4 Jaar - ¡onger dan i
Ouder dan

5

jaar

jaar

ß%
ZS%

50%

lïgú
ßA%

l'let þestuur o¡ttært erv@r on¡ æk waafuve¡minderirgen tue
de datum wn de¡aaraßkitng

lwr

te

pasæn als hun rwli'satbwaade op

is dan hun bækhoudkundige waarde.

vqnR^DËil
Het fustuur ap{eert eÍvott am lnítieel gæn voan'aden uit te drul<:kett. In afwiJking ail
Ç6,çpteed
worden vær de F[ft'waardering (waartlering vocna¿len aan de 'recenßte'aankotspprç'æn).

FTNAÍ{CIEËL VåSIE ACTIVA

Eelançn

of aan&þn in

rechÈspersonen worden

in de

boekhouding opgernmen tegen hun

aanschaffingsr¡løarde. De aanschaffingswaarde van belarçen of aandelen, ontvangen als rrergroeding
truor inbrengen die niet bestaan ¡n contanten of die voortkomen uit de omzeür-ng van vorderingen,

stemt overeen n¡et de conqentionele waarde van de ingebracfrte goederen en waarden of van de
omgezette vorderirqen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de markturaarde van de
irgebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, worü de aansdraffinçwaarde
gelerwaardeerd bt de hogere marktwaarde.
Er worden waardevermhderlnqen toegepast op de behngen en de aanddm die order de financiële

vde

adiva zijn opgenornen in geval van duurzame minderwaarde of onturaardnng, verantwoord door
de toesbrd, de renbtiliteit of de vooruÍtzÍchten van de entiteit waarin & belangen d de aandelen
worden aarqgehouden, Het bestuur zal ook op de vorderingen, ínclrrsief de

vasffi

effecten, dle
in de fuar¡c!éle vasùe actir¿ ziJn opgenomen waardeverminderingen bepsren ab er vmr het geheel
of een gedeetÞ van de vordering onzekerheid bestaat over de berdirg enrim op & rrervaldag.

HrTERlËrf, YÀsrÍ

ttTIv*

De mderiãte vade adira worden onderverdeeld in 3 categorþën.

k @

zljn

de ¡oerende en onroerende activa die worden aançwend binnen het'rnaffinppdilk doel'van de
organisatie. los van enþe bedrffieconomische activiteit. De bcdffimeti,gc actiya worden
aangsrend binnen een hdrijlsnntþe context, dat betekent waar een bepaald rerdenent of zekere
productivÊeût kan worden çkoppeld aan de aarqewende activa. De di€nsten verbon&n aan deze

actltra wo¡den aangeboden aan concurrentlële taríerren, die beogen

zorel als nogdijk de kosten

verbonden aan deze diensten te dekken. De overigc activa worden vcor g€en van vorþe doeleinden
aangaruend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het

functioneren van het bestuur,

en kunnen mogelijks in de toekomst worden

giereallseerd ter

firnnciering van andere inveSeringen.

Ovarlgc rekcúljka ruchtGn op onrorrcnde gocdæen betrefr de andere ¿akelljke rechten die het
bestuur bezit op een onroeÍend goed als de vergoedinçn bij aanvang van het contract werden
vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa
afgeschreven over de
'¡volden
looptlid van de overeenkomst, tenzû de economische gebruiladuur van het actief waarop het zakelijk
recht betrekking heeft, korter

is.

De gcöruilstccirtcn voor mate¡{ële vaste acdva waarover het bestuur beschfkt op grond van

haing of gclltkaardigc orerecnkonrrtdr (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor
het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de
wedersamenstelling van de kapiÞalwaefdq van het goed waarop de overeenkomst betrekking hæft.
De overeenkornstlge schuld aan de passiefzilJe waardeert het bestuur íeder jaar ten bedrage r¡an het

gedeelte van de in de voþnde boe$aren te storten termíjnen, dat strekt tot de wedersamenstelling

van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst beH(king heeft. De duur van de
atuchrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het tdelfk zeker
geleasede actief overgerprnen wordt bij het versïijken van de leaseperiode

ß dat

het

flichten van

de

aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke
actlva (die ín volle elgendom zijn). IndÞn h&. n¡et

bij het vøstrijken

r¡an

de

rdelfk

zeker ís dat het actþf wordt o'ìrergierìomen

leaseperíode (aankoopoptie r¡vordt

niet gelicht), wordt het

actief

afgeschreven over de bæeperiode, tenzij de (economische)
çbruilcduur korter is.

I

HHATER¡ELf VASTE ACTTYT

De immaterfêle vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafuaande, tenzij deze niet verwonren zijn

van derden.

In dd çval

worden ze gewaardeerd

tqen de rrervaardþingspriis,

als die niet hoger ís

dan een væzichtlge raming van de gebruikswaarde of van het toekomstiç rendernent of nut voor
het beshrur van

dþ

ìraste act¡r¿.

lrof, DËRI]{cEt OP LAI{GE TERHLlil
Vorderlngen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van dere
vorderÍngen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debíteuren. Op dubbuze

debiteuren wordt een conectie geboekt aan de hand van waardeverminderinçn, om aan te dukien
welk bedrag waarschijnlijk r:og zal geind worden.

SCHULDET{
De schulden worden gewaardeerd tegen de nomínale waarde.

NETÍ(ÞACTTEF
De ontvangen invesþrlngssubotdles sn schenïlngcn worden gelei<lelijk in resultaat genomen
(verrekend) volgens heEelfde riûne, als de êlschrifulnqen of de waardeverminderingen op de vaste
actíva waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investerlng ín uíWoering is en dus nog niet wordt

afgeschreven, wordt de verkrqen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De vooldcningcn worden stelsehnatig gwormd voor bestaande verpllchtfnçn die zeker zijn op
balansdatum en w¿¡itrvan de omuang betouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd vær

'waanchijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het ffnarcieel
boekþar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordelíng van de risico's en kosten
voor het bestuur.

AFSCH RI¡VIT{ 6$TE

RTTI

IJ fI E N

r'lATERIËLE VASTE ACTIVA

AFSCHRIJVINGS
TFRT'I¡]N

Torrrhcn
Deze rubriek berrat naast de onbebouwde terreínen ook de gron&n van
t/ve{en (wegzaÞ), gebowven, wa¡erlopen en kuns(bouw)werken.

De (afschrüfbare) aanleg en uftrustÍrç op terreinen (bv. vertnrdirg,
5-15

ornheinir¡g, ...) wordt opç¡enomen order de rubriek.bebouwde terreinen,

Gcöouren
Ondertloudswerten aan sebouwen

33

die niet worden opgenøren in

jr

jr

de

exploibtie, lrorden over een koftere termijn afgeschranen. Deze termijn
hargt af van de aard van læt onderhouds¡¡erk en de impact op de

5-15jr

i gebruikswaarde van het gebouw

Installaüe+ machinc¡ cn rdtnrsting
onder de ¡ns;tallaties, machirres en uiBustíng wo¡dt onder rneer opgenomen

werkmateriaal (grasmachines, hakselaars, keukengerei. dþvrlezers,
koelkasten, uibusting van RVTs , medische en nÍet-medlsdre lnstallailes,...)

5-10 Jr

Mcubilair
Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,

10 Jr

bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zfn

lGntooruitrusting
Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen kopíeermachines,
paplervernietÍçrs, tv's, dvd-spelers, ...

5jr

Inlbrmatlcamat.rid
Infornnticamateriaal bevåt onder meer computers, cornputerschermen,

5Jr

beamers, hptops, .,.

Rollcnd matcriaal
Rollend maÞriaal borat onder

nner fietsen, wacitwagens. en

andere

5Jr

voertuþen en hun bebehoren.

Kun¡twcrkcn (gccn crlbocd)

IMI'IAIERIFt t VASIE ,1 CTIt'å

AFSCdRIT\INGS

TERhllJ\

Kodrn van o¡rdaæclr cn ontrrlkkallng
Goncædeg oct'oo¡g¡r

lieiltic* tno*rm,

5jr
m¿rl¡an cn

mrtgdiltre

5jr

rGdt¡afi
Goodwill

5jr

Pllnncn cn ¡tr¡dic¡

5Jr

OCMW LONDERZEEL
DETAIL NIETIN BALANS OPGENOMËN RECHTEN EN PLICTITEN -3T172/2Ol9

RUBRIEK
o

AR-OMSCHRI]VING

OMSCHRIJVING

DERDE

BEDRAG

3

032

Onwangen zekerheden

Hypotheken

diverse

12.383,00

312.383,00

RP-1

OCMW LONDERZEEL
ovËRzrcHT vAN DE DEETNEMINGEN - 3t I 12 | 2Ot9

RUBRIEK

INSTELLING

28

AANTAL

NOMINALE
WAARDE

INGESCHREVEN

4.280,87
283

Welzijnskoepel

4.280,87

NOG TE
VOLSTORTEN

0,00

HER-

WAARDERING
0,00

WAARDEVERMINDERING
0,00

NETTO
BOEKWAARDE

4,280,87
4.280,87

D-1

OCMW LONDERZEEL
VORDERINGEN OP TANGE TERMIJN
TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTTES

2903 Vorderingên w€gens tocaestanê leningen

Som bedrag van de
BV

Som omgezette
bedragen

Som resterende
schuld 2019

vootzien

som terug te betalen
¡n 2020

voorziene aflossingen werkelijke aflossingen Verschil werkehjk
2019

*

2019

x

o,oo

0,00

0,oo

0,00

or0O

Leningen ten laste van derden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Andere toegestane leningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29ft4 Yorderingen wegens tussenkomst ¡n gewaarborgde hn¡ngen

0,oo

0,00

0,oo

0,oo

0,oo

0,o0

0,00

2905 Ardere n¡et-operationele vorder¡ngcn uit ruiltransacties

0,00

o,o0

0,00

0,o0

o,oo

o,00

0,00

VtT-1

OCMW LONDERZEEL
VORÐERINGËN OP LANGE TERMIJN
INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

Init¡èle
subsidiebelofte

Reeds geind per

Resterend saldo per

3tlLzl2019

37/t¿lZ0r9

Voorziene tranche
2019 +

Werkelijketranche Verschilwerkehjk
2019 x

voorzien

Tranche veMacht in
2020

2912 Vorder¡ngen urcgens investêringssr¡bsidics in l@p¡taal

0,OO

0,oo

o,o0

o,o0

o,oo

o,oo

o,o0

2913 Vorderingen wegens prefi nanciering inyesteringssubsidies

0,oo

O,0O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Via leningen ten laste yan hogere overheden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Andere vorder¡ngen wegens prefinanciering investeringssubsidies

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

2915 Ander€ niet-operåt¡onele vorderingen u¡t n¡et-ru¡lEensacties

VLT-2

OCMW LONDERZEEL
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
FINANCIËLE SCHULDEN

r71

r72

Som bedrag van de

| Obligatiel€n¡ngen

|

I

0,00

Leas¡nEschulden en soortgelijke schulden
BELFIUS

1733 Schulden aan

12,696,407,85

ãangegaan door het best¡¡ur

Len¡ngen ten laste van het bestuur
BELFIUS

Len¡ngen ten laste van hogere overheden

Som omgezette
bedragen

Som resterende
schuld 2019

Voorziene aflossingen Werkelijke aflossingen
2019 *
2019 *

Veßch¡l werkelijk vooaz ¡en

Som terug te betalen
¡n 2020

0,oo

0,00

o,oo

or0O

0r00

0,00

t.I52.927,17

768.08Ar2

54,344,47

s43ryL47

0,00

55,t25,42

L,152.927,r7

768.082,12

54,344,47

54,344,47

0,00

55.32s,42

5,t36,677,A5

183.088,52

6.676,526,88

6.676.s26,88

175.54059

t75,546,59

0,00

6.676.526,88

6.676.s26,88

5.736.677,85

t75.546,59

775.546,59

0,00

183.088,s2

6.676,526,88

6.676.526,88

5,136.677,85

775,546,59

775,546,59

0,00

183.088,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SLT-1

OCMW LONDERZEEL
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Sanerings- en consol¡datielen¡ngen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Leningen ten laste van derden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

0,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,oo

o,o0

0r00

0r00

L734 SchuHcn aan kred¡etinstellingên wegens borgstelling

,ir.,r

t74

,

.,,

OY€rige leningen

.,..,1t,

.r,1,:j.i,,|-r

SLT.2

OCMW LONDERZEEL
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
ANDERE SCHULDEN OP LT

Usl91 Diverse schulden op lange term¡in u¡t ru¡ltransacties

18

Schulden op lange term¡jn uit n¡et-ru¡lûansacties

Som relerende
schuld 31/1212019

0r00

0,00

SLT-3

OCMW LONDERZEEL
PATRTMONIUM EN DTVERSE
DESINVESTERINGEN

Verkoopprijs

verkocht actief

AR

Verkoop pereel Couterveld

26000000

Aanschafwaarde

121.339,32

6.94E,2t

121.339,32

6.94A,2L

Herwdarderings¡neervvaarden

Afschrijving

o,oo

Meerwaarde/Minwaarde

0,00

Omschrijving

act¡ef

Aanschañ^/aarde
AR 2,,.

0,oo

0,00

Boekwaarde

Meer/M¡nwaârde

6.9¿18,21

114.391,11

6.948,2L

114.391,11

AR 763...

114.39L11

de courante real¡sat¡¡e \r¿n vaste activa

AR 741...

0,00

op de realisatie van flnanciéle, materiéle en immaterièle vaste activa

AR 563...

0,00

AR 641...

oo0

Meerwaarde/Minwaarde

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

0,00

Afschrrjvingen op
meerwaarden

op de real¡satie van financiële, materiêle en immateriêle vaste activa
Meerwaarde/Minwaarde

Meerwaarde/Minwaarde

Waarde-

vermindering

Herwaarderingsmeerwaârden

0,00

Afschr¡jv¡n9

or00

op de courante realisati¡e van vaste activa

Waardevermindering

0,oo

Afschnjv¡ngen op
meerwaarden

0,00

Boekwaarde

0,oo

PAT-1

OCMW LONDERZEEL
PATRIMONIUM EN DWERSË
BUITENGEBRUIKSTELLINGËN EN SALDERINGEN (PAssIVA)

Aåns€hãfwaarde

AR1

0,oo

Verrekening

0,00

Boekwaarde

0,o0

PAT-2

Boekjaar 2Ot9 in grafiek
Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek
Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek
Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek
ïnvesteringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek
Balans boekjaar 2019 in grafiek

OCMW LONDERZEEL
EXPLOITAÏIEREKENING PER BËLEIDSVELD

3Llt2l2Ot8

3LlLzl2OL9

I.

UITGAVEil

A.

9.630.950

9.547.679

6tl4

9.393.886

9.342.524

60lt

1.670.518

1.683.414

Over¡ge algemene d¡ensten

707.596

74t.259

Woon- en zorgcentra

681.080

644.407

Assistentiewoningen

137.s38

141.545

Socialehuisveling

29.893

22.308

Overigevenichtingen betreffendeouderen

23.026

17.635

Lokaleopvanginitiatieven voorasielzoekers

19.336

29.479

Sociale bijstand

Code

Operationele u¡tgaven
1. Goederen en

0119
0953
0952
0930
0959
0903
0900
0946
0112
****

diensen

t5.723

t5.o42

Thuisbezorgdemaaltijden

L5.2r2

18.119

Personeelsdienst en vorming

11.056

rr.667

Overigebeleidsvelden

30.059

4r.953

6.691.972

6.693.784

4.242.278

4. I 11.298

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

0953
0119

62

Woon- en zorgcentra
Overige algemene diensten

0948 Poetsdienst
0959 Overigevenichtingenbetreffendeouderen
0900 Soc¡ale bustand
0190 Overig algemeen bestuur
0110 Secretariaat
0112 Personeelsd¡enst en vorming
0904 Activeringvantewerkstelling
****

Overigebeleidsvelden

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

0900
0903

648

Sociale b|stand

Lokaleopvanginitiat¡even voorasielzoekers
Overige beleidsvelden

353.905
204.879

226.635

182.841

136.978

194.815

r27.864

125.936

103.358

107.t92

381.835

532.673

956.556

905.367

819.480

794.523

14.662

28.181

82.662

D¡enst voor juridische informatie en advies

28.000

26.867

Sociale bfstand

27.404

-931

Overige beleidsvelden

L7.t6t

rL.732

2.275

22.29r

2.L65

2.165

0

20.L26

237.063

245.155

236.319

244.322

744

833

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0040

Transact¡es in verband met de openbare schuld

649

64017

Overige beleidsvelden

C.

296.798
279.823

37.668

0050

Finðnciële u¡tgaven

0040
0030

375.778

72.565

5. Andere operationele u¡tgaven

B.

504.466

38 1.1 16

122.414

4. Toegestane werk¡n gssubsid¡es

0905
0900

515.288

65

Transact¡es in verband met de openbare schuld
Financiëleaangelegenheden

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

OCMW LONDERZEEL
EXPTOITATIEU¡TGAVEN BOTKJAAR 2019 IN EVOLIJTTE EN GRAFTEK

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
BOEKJAAR

Exploitatieuitgaven

9.630.950

BUDGET
i i,j

o,'¡

REALo/o

18.070.û78

Werkingsuitgaven

1.670.518

1.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

6.69L.972

6.777.370

Specifieke kosten sociale d¡enst OCMW

956.556

Toegestane werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven
Financiële uitgaven

Toegestane
werkingssubsidies

Andere operationele

7%

B93.655

1.08

72.565

i ù{l,.ilr

i.671

88o/o
99o/o

It:

72.565

2.275

7.330

237.063

237.541

960/o

88%
100%
3Lo/a

100%

Financiële uitgaven

uitgaven
Werkingsuitgaven

o%

t7%
Specifieke kosten socíale
dienst OCMW
L0%

Bezoldigingen,
sociale lasten en
pensioenen
70%

7.00û.Û00

PBOEK]AAR IBUDGET
6.000.000

5.000.000

4.000_000

3.000.000

2.00r.000

1.000.000

lI

I-.

0

Werk¡ngsuitgaven

Bezoldigingen,
sociale lasten en

pensioenen

Specifieke kosten
soc¡ale d¡enst
OCMW

Toegestane
werkingssubs¡ d es
¡

Andere

Financiéle

operat¡onele

uìtgaven

uitgaven
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2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015
2019
Explo¡tatieu¡tgaven
Werkingsuitgaven

1.670.518

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

6.691.972

Specifieke kosten sociale dienst OCMW
Toegestane werkin

gssu bsidies

Andere operationele uitgaven
F¡nanc¡ële uitgaven

2017

2018

9.630.9s0

.1.

9.587.679

t¡ì'i1¡

rir:

,l.-li.)'il

9.418.095

1.683.414

t.622.t36

6.693.784

6.688.797

956.556

905.367

798.658

72.s6s

37.668

51.157

2.275

22.29t

2.r42

237.063

24s.155

2s5.206

r;;i:ì.i

û

12.00t.000

10.000.000

8.0m.000

reffiffi

ffi

ffi

:l Werkingsuitgaven
Bezoldigingen, sociale lãsten eû pens¡oeilen
I

6.000.000

4.000.000

Specif¡eke kosten soc¡ãle dienst OCMW

¡

Toegestane werkingssubsidies

-.1

Andere operationele uitgaven

¡

Financiêle uitgaven

2.00t.û0û

û
2019

2018

2017

20L6

2015

EXPU-2
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3. Evolutie yan de werk¡ngsu¡tgayen 2019-2015
2019

2018

20L7

Werkingsuitgaven

1.670.St 8

1ûû o/s

1,683.414

Verbruikte goederen

219.332

l.] :

2r5.942

t.-ij

189.982

i ';

Kosten voor onroerende goederen

196.029

il:

196.824

t-Ì:!

160.551

t,

154.591

rlj

191.606

i

190.824

iÌrr

Energie

Lfû¡/o

1.622.136

LJ;

Elektriciteit

85.904

1M.208

91.095

Gas

62.852

28.568

37.920

5.835

62.830

61.809

t9.425

19.239

22.923

Aardolieproducten
Vezekeringen
Overige diensten en diverse leveringen

r.061.571

UiÞendkrachten en personen ter beschikking gesteld

,_',.i

:

1.059.803

:

.L

0¡f

t/o

j.

1.057.857

19.569

...

Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen,

1.8m.000
1.60{¡,000
1.400"000

I

Verbruikte goederen

I

Kosten voor onroerende goederen

r

Overige diensten en diverse leveringen

r

Energ¡e

1.200.ûo0
1.000.ûoo
800.000
Verzekeringen

600.0t1o

400.000

r

200.000

r

Uìtzendkrachten en personen ter beschikklng
gesteld...
Bezold¡g¡ngen, premies voor bu¡tenwetteliike

verzekeringen,

.-.

0
2018

2019

20L7

2076

7015

1.700.000.00
1.683.414

1.680.off),00

1-670.518

1:660.000,00
1.640.000.00

Lß22.96t
1.620.0m,00
1.600.000,00
1.580.000.00
1.560.00û,00
2019

2018

2077

2016

2015
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4, Evolutie van de perconeelskosten 2019-2015
2019
Perconeelskosten
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen

20t7

2018

6.69L.972

6.693.784

6.426.2I3

6.433.929

1:lii'-

82.531

)¡
't

81.132

4.059.133

¡ :l r,.

4.112.538

2.292.265

liì''r

2.235.278

Politiek personeel

53.627

Vastbenoemd personeel

3.850.093

N¡et-vastbenoemd personeel

2.522.493

Overige personeelskosten

L'' r

J:T :

6.688.797
6,428.948

224.086

216.175

209.013

4t.672

43.680

50.835

Pensioenen

8.û00.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

*

Politiek personeel

r

Vastbenoemd personeel

"¿

N¡et-vastbenoemd personeel

4.000.000

|
t

3.000.000

overige personeelskosten
Pens¡oenen

2.000.000

1.000.000

0

zotg

2018

2017

2016

2015

6.900.000,00
6.Ê00.000,00

6.693.784

6.688.797

6.700.000,00
6.600.000,00

6.507.662

6.500.000,00
6.400.000,00
6.300.000,00
6.200.000,00
6.100.000,û0
6.000.000,00
2019

2018

2017

2016

2015
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5. Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015
2019
Specificke kosten sociale d¡enst OCMW

2018

956.556

l

20L7

905.367

OOo/o

1Oûo/o

798.658

Leelloon

550.932

5i,

512.249

5/:

.145.255

Steun ¡n spec¡ën

128.165

i i.

97.368

ii''r

t2t.5L7

Steun in natura en bijdragen in het kader wet 2 april 1965

277.459

2t,l::'

295.750

1tÐô/¡
:;r

j.:

231.886

lZ0û.00{t

1.000.0m

800.000

600.000

r

Leefloon

r

Steun in spec¡ên

I

Steun ¡n natura en bijdragen wet 2 apr¡l 1965

4{t1s.00û

200.00t¡

U

2019

2018

2077

2016

2015

1.200.00û
956.556

t.00t¡.8t0

4'*-,

905.367

-, ....*¡,,=,..

80t.000

*"4^*Steun

¡n natura en biJdragen
wet 2 apr¡l 1965

798.658
'lì
66

1.500

+Steun

¡n

speciën

578.888

600.000

a)

..{-Leef¡oon
=, r

400.m0

-J

Kosten sûc¡ãle d¡enst

200.000

t
2019

2018

2Aû

2016

2015
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6. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018

/

BUDGET 2019

2019
Werkingskosten

BUDGfT

2018

1.670.518

L1i*Ì j

1,683.414

-1"

I 1t,)i

1"893.655

0119 Overiqe algemene diensten
0953 Woon- en zorgcentra

70'1.596

74t.259

681.080

644.407

0952 Assistentiewoningen

137.538

141.545

0930 Socialehuiwesting
0959 Overigeverrichtingen betreffende ouderen
0903 Lokaleopvanginitiatieven voorasielzoekers
0900 Sociale bijstand

29.893

22.308

23.026

t7.635

19.336

29.479

15.723

15.042

18.529

0946

15.212

18.119

20.321

u.056

11.667

18.3 59

1o,423

18.665

6,000

8.623

8.t24

8.980

5.287

6.875

7.355

4.482

5.242

6.286

649

1.083

792

294

607

1.000

229

r.282

1.148

72

74

330

Thuisbezorgde maaltijden

0112 Personeelsdienst en vorming
0115 Welzijn op het werk
0190 Overig algemeen bestuur
0948 Poetsd¡enst
0111 Fiscale en financiële diensten
0100 Politieke organen
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk
0110 Secretariaât
0904 Activering van tewerkstelling
0490

doel

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Overige
verr¡cht¡ngen

Overige beleidsvelden

2%

6e/"

Assistentiewoningen

t%

8%

1l

ij ii.:r

ì¡ir.

829.689
152.152
39.275

I

28,474
.t.

:

21.149

700

Sociale huisvesting

betreffende
ouderen

t

729.5r7

Over¡ge algemene
diensten
4Z%

Woon- en zor.gcentra

4t%
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7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018

/

BUDGET 2019

2018

2019
Personeelskosten

6,691.972

0953 Woon- en zorqcentra
0119 Overige algemene diensten
0948 Poetsdienst
0959 Overigevenichtingen betreffende
0900 Sociale bijstand
0190 Overig algemeen bestuur
0110 Secretar¡aat
0112

Personeelsdienst en vorming

ô1o

515.288

504.466

ij..:

381.116

375.778

r¡

-ì

296.798

.t

279.823

.t

6,777,3LO
4.307.450

284.278

204.879

226.635

182.841

i\.

229.466

135.978

194.815

ì,,

137.089

313.077

r29.737

125.936
ì Ì:

103.358

107.r92

99.46L

L27.280

99.166

92.189

93.276

6L427

86.434

175.005

81.101

76.879

0952

22.649

60.233

o

rl

533.469

]:¡

]j:

ItJiù

312.876

353.905

0946 Thuisbezorgde maaltijden
AssistenUewoningen

BUDGET
1Ðll

ri-;

127.864

0904 Activeringvantewerkstelling
0100 Politieke organen
0903 Lokale opvanginitiatieven voorasielzoekers
0111 Fiscale en financiële diensten

6.693,784
4.111.298

4.242.278

ouderen

1D0o/o

t16.776

86.548
'l r:

81.586

24.371

Overige beleidsvelden

t5%

Sociale b¡jstand
4%

Overige verrichtingen
betreffende ouderen
4%

Poetsdienst
6%

Overige algemene
diensten
8%

EXPU.7
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3tlL2l2Or9
II. ONTVANGSTEN
A. Operationele ontvangsten
1. Onwangsten uit de werking

3Ut2l20t8.

Code

10.258,999

10.394.666

7014

r0.2s7.t34

10.394.506

70

5.986.466

5.853.610

5.119.574

5.013.012

2148.938

439.717

194.479

185.439

135.607

131.394

59.763

55.716

11.850

11.378

11.040

11.303

5.2L4

5.651

3.986.250

4.302.732

2.876.099

3.011.512

0953 Woon- en zorgcentra
0952 Assistentiewoningen
0946 Thuisbezorgdemaaltijden
0948 Poetsd¡enst
0930 Socialehuiwesting
0959 Over¡geverr¡cht¡ngenbetreffendeouderen
0050 Patrimon¡um zonder maatschappelijk doel
Overige beleidsvelden
2. Fiscale ontvangsten en boeten
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
Gemeente- of provinciefonds

7400

270.555

259.312

Gemeentelijke of provinciale bijdrage

740L

2.297.424

2.444.080

Overige algemene werkingssubsidies

740214

308.120

308.120

74Osl9

1.1 10.151

L.29r.221

b. Specifieke werkingssubsidies

0900
0953

Sociale bijstand

542.708

580.974

Woon- en zorgcentra

391.549

47t.780

0903
0904

Lokaleopvanginitiat¡evenvoorasielzoekers

97.508

150.512

Activeringvantewerkstellinq

70.508

74.639

0948

Poetsdienst

7.877

7.565

149.268

95.069

103.731

92.496

45.537

2.572

135.751

143.095

5.750

Overige beleidsvelden

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

0900

748

Sociale bijstand

Overige beleidsvelden
5. Andere operationele onWangsten

B.

74217

0952

Ass¡stentiewoningen

48.241

49.263

0119

Overige algemene diensten

36.148

35.s53

0953

Woon- en zorgcentra

24.581

23.381

Overige beleidsvelden

26.776

34.898

F¡nanciële onwangsten

0030

75

F¡nanciëleaangelegenheden

C. Tussenkomst door derden in het tekoft van het boekjaar

@

1.265

161

1.265

161

OCMW LONDERZEET
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1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
BOEK'AAR

Explo¡tat¡eontvangsten

BUDGET

10.258.999 Lt*oo

Werkingsopbrengsten

5.986-,166

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
Werkingssubsidies

6.014^435
191.659

78o/o

4.164.666

960/o

270.555

264.212

2.297-424

2.297.424

100%

308.120

304.922

101o/o

1.110.151

L298.108

135.751

137.739

1.265

60

Andere operationele ontvangsten
Financ¡ële ontvangsten

Andere operat¡onele

98o/o
100o/o

3.986.250

Overige algemene we*ingssubsidies
Specilîeke we*ingssu bsidies

.

100o/ã

149.268

Ganeente- of provinciefon ds
Gemeentelüke of provinciale bijdrage

:¡'

REALo/o

10,508,558

ontvangsten

Financiêle
ontvangsten

t%

o%

1020,6

86%
r)

99o/o

2108o/o

We rk ingss u bs id ies

19%
Werkingsopbrengsten
58%

Recuperatie
specifieke kosten
sociale d¡enst
OCMW

7.000.000

IBOEKJAAR IBUDG€T

6.m0.000
5.ût)0.000

4.m0.000
1.000.000
?.000.000
1.000.000
0
^d"

\ø

r.ã'

.ou'

.ø

Þ'
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2. Eyolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015
2019
Exploitatieontvangsten
Werkingsopbrengsten

2018
100o/o

10.394.666

10So/o

10.252.094

5.986.466

53::

5.853.610

tô'¡

5.74L.102

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

95.069

149.268

Werkingssubsidies

20L7

10.258,999

3.986.250

Genænte- of Wvinciefonds

lq",:

4.302.732

ij,.

4.274.863

259.312

246.362

Ganeentelijke of provinciale bijdrage

2.297.424

2.,t44.080

2.472.722

Overige alganene werk¡ngssubst:dies

308.120

308.120

308.120

1.110.151

1.291.221

1.247.659

135.751

143.095

Andere operationele onwangsten

r.265

Financiële ontvan gsten

ù,',o

rl-

-i

90.128

l1 ¡:

270.555

Speciñeke werkingssubsidies

1ûO

j r.c

i.ì j

..

14s.600

161

403

12.00û.000

10,000.000

8.000.000

r

Werkingsopbrengsten

¡

Recuperatie specifieke kosten soclale dienst
OCMW

r

Werkingssubs¡d¡es

r

Andere operationele ontvangsten

r

F¡nanciäle ontvangsten

6.000.000

4.000.ft¡o

2.û00.000

0

totg

2418

20t7

2016

2015

u.00t.000
10.258.9!'9

10.3!t4.886

10.252.æ4
9.763.895

10.0{p.0üc

8.6it6.!n8

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
2419

2018

2017

2016

2015
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3. Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015
2019
Recuperatie specifieke kosten socialc dicnst OCMW
Recuperat¡e leelloon

149.268

ßÐ ú¡¡

95.069

3.632

Recuperatie steun
Recuperatie steun ¡n natura en bijdragen wet 2 april 1965

160.000
140.000

20t7

2018
1

1.035

-559

38324

57.317

l;i,

r

t|.792

88.319

: l:,-

82.241

r

Recuperat¡e leefloon

r

Recuperatie steun

90.128

1Ð$ú/o

ItlDa/o

51.764

i':

r¡ Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965

120,000
100.000
8C.000

64.0ü)
40.000
20-000
0
201É¡

2018

2AL7

2076

2075

-2tÌ.&xt

100"00t¡

90.(þ0
80.000

70.m0
60.üto
50.ffro
40.000
30.000
20.rDO

10.000

s
-10.000

)01A

7019

-..1-Recuperatie

leefloon

2016

steun

-.*-Recuperatie steun ¡n natura

en bijdragen wet 2

2015

apll

1965

-Recuperat¡e

EXPG3
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4. Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015
2019

Werkingssubsidies

3.986.250

Gemeente- of provinciefonds

2018
1if 0 o/o

4.30.2.732
259.3L2

r,.

246.362

57r':

2.472.722

270.555

Gemeentelijke of provinciale bijdrage

2.297.424

:r:-l

Overige algemene werk¡ngssubsidies

308.r20

il;

Specifi eke werkingssubsidies

20L7
1rlí) q/o

2.444.080

:

4.274.A63

308.120

-

308.120

L.29t.22L

1.110.151

L:10 d¡o

1.247.659

5.û00.00û

4.50t.000
4.009.ûû0
3.500.000
3.000,000

t

Gemeente- of provinciefonds

2.500.000

r

Gemeentel¡jke of provinc¡ale b¡idrage
Overige algemene werkingssubsid¡es

2.000.0m
,

Specifieke werkingssubsidies

1.50Ð.000
1:i.¡:f"

-

1"S00.û00

50û.000
0
2019

2018

2077

2016

2015

3.ü0O.000

2.M4.gAO
2.5û0.1100

2.472-722

2.448,240

2.291/-24
3r--é-__

*rIrG.000
t.a0û.0t0

3.500.000

1.00û.000 --".
50t.0ûû

0
2019

2018
-ÞGemeentel¡jke

2017

2075

2015

of provinc¡ale b¡jdrage
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5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidweld 2019-201S

/

BUDGET 2019

2018

2019

Werkingsopbrengsten

0953
0952

5.986.466

Woon- en zorgcentra

5.119.574

1Sûêub

5.853.610

ìi

5.013.012

lÌú

BUDGET
L0tÕ.b

6.O14.435

f

0Ð¡,/û

5.174.710

Assistentiewon¡ngen

448.938

439.717

3,.

0946 Thuisbezorgde maaltijden

r94.479

185.439

l!j

185.000

j'.

0948
0930
0959
0050
0900

135.607

131.394

t,.

128^000

t:

55.716

ir:

60.000

Poebdienst
Socialehuiwesting

59.763

Overige venichtingen betreffende ouderen

I 1.850

Patr¡monium zonder maatschappelijk doel

1

Sociale bijstand

Thuisbezorgde maaltijden
570

Assistentìêwo

,i

ì:'

_

11.378

1.040

11.303

5,2t4

5.651

436.620

12.000

i::

1

.t'

1.605

6.500

Poetsdienst

Overige beleidsvelden

)%

0%

8%
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6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidiæ per beleidsveld 2019-2018

0900

Sociale bijstand

0953 Woon- en zorgcentra

BUDGET 2019

2018

2019
Specifieke wcrkingssubsidies

/

BUDGET

1.298.108 :lc0c/o

1.110.151

19t10./o

1.29L.22L

542.708

1!:,-

580.974

391.549

Ji.:

47L.780

.l

150.512

65.660

74.639

126.063

0903

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

97.508

09&

Activer¡ng van tewerkstelling

70.508

0948

Poetsdlenst

0959

Overige venichtingen beûeffende ouderen

7,877

i

7.565

1

0ll

o/o

639.220

ìr':

lr,

-lt.

.

460.865
5,i:
l,l

j.r

6.300

5.750

Activering van
tewerkstelling
6%
Lokale opvanginit¡atieven

voor asielzoekers
9%

EXPO-6
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7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018

/

2018

2019
Financiëlc ontvangsten

0030

1.265

Financiëleaangelegenheden

1.265

BUDGET 2019

BUDGET

100ù/o

161

iûlsDit¡

60

i- i-Ì0

ii)':

161

t.iil.,:

60

I

I

q'o

r'j

Overige beleidsvelden
o%

Financiële
aangelegenheden

too%

EXPO-7

OCMW LONDERZEEL
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVETD
311L2/2OL9

Code

UITGAVEN

I.

Investerinqen in f¡nanciële vaste act¡va

0112

il.

Personeelsdienst en vorm¡ng

25.000

482.627

220.891

Onroerende goederen

245.t92

5.278

Woon- en zorgcentra

188.240

Ass¡stent¡ewoningen

Roerende goederen

0953
0119
0952

5.278

237.435

215.613

125.089

167.t34

98.176

46.702

Assistent¡ewoningen

14.170

t.777

3.307

242

3.307

242

Investeringen in immater¡ële vaste activa

0119

56.952

Overige algemene d¡ensten

Woon- en zorgcentra

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste act¡va

W.

246.133
25.000

2A

Investeringen in materiële vaste act¡va

0953
0952

nI.

48S.934

3UL2|2OLA

2906

2l

Overige algemene d¡ensten

Toegestane investeringssubsidies

664

OCMW LONDERZEEL
Ií1¡VESTñRTfUGSUTTGÅVT}¿ BOE}üÅAR. 2019 IP{ EVOLUTT E EN GR.AFIf K

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
BUDGFT

BOEKJAAR

Investeringsuitgaven

485.934

rLìÐ',!

REALo/o

9û6.719

1.ii

l:.1¡

540/o

-25,000

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa
Gemeenschapsgoederen

en bedrijfsmatige MVA

Te¡reinen en gebouwen

482.627

9Ð9.603

53o/o

482.627

909.603

53%

245.192

556.912

44o/o

237.435

352.691

6

3.307

22.tL6

Wegen en over¡ge ¡nfrastructuur
Roerende goederen

7o/"

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen in MVA
Immaterièle vaste activa

7So/o

Toegestane investeringssubsidies

lmmateriêle vaste activa
L%

Materiële vaste
act¡va
99%

1.000.000

gIBOEKJAAR gSUDGET
900.000
800.000
7ûû.000
600.û00
500.000
400.000
300.000
200.00û
100.0û0
0

-100.û00

'k

d#
Financìéle vaste

activâ

Mâtûriële vaste

activa

lmmatefiêl€ v¡ste actlva

Toègest¡ne
rnvesleflngssuosr0res

INVU-1

OCMW LONDERZEEL
INVESTERINGSUITGAVEN BOEI€AAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuiþaven 2019-2015
2019
Investeringsuitgaven

485.934

Financiële vaste activa

246.133

-10ûa/o

114.682

.i ù jJ o'lo

i,,l::

1o7.462

:r.I

25.OOO

Mater¡ële vaste activa
Gemeenschapsgoederen

20t7

2018
100 o/o

en bedrijßmatige MVA

Te¡reinen en gebouwen

482.627

220.891

482.627

220.891

107.462

245,192

5.278

4.050

237.435

215.613

103.412

242

7.220

lilegen en overige infrastructuur
Roerende goederen
Leds¡ng en sooftgelil'ke rechten

Erfgoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen in MVA
Immateriële vaste activa

ll

3.307

Toegestane investeringssubsidies

600.000

500.000

400.00s

300.0ûo

:ir

Financiêle vaste activa

r

Mater¡ële \Este actiwd

' lrnmaterië¡e

200.0û0

væte activa

Toegestane investeringssubsidies

100.000

I

0
2019

2018

2017

20t6

20t5

INW-2
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3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018

Financiële vaste act¡va

Materiële vaste activa

0953
0119
0952
0930

Socialehuisvesting

0119

Woon- en zorgcentra

I

/

BUDGET 2019

2019

2018

BUDGET

25.OOO

482.627

.{

*:-:

14

220.891

1:lrt%

-25.000

!'',1

909,603

I ù !j

j ¿!r,i'la

1

lì¡]d'i.

313.329

L67.t34

470.473

Overige algemene diensten

98.176

46.702

137.968

Ì.:

Assistentiewoningen

71.r22

7.055

294.562

ll

3,307

Overige algemene diensten

3.307

Toegestane investeringssubsidies

tl

7.000

Imateriële vaste âct¡va

I lì

ll.¡r

242
242

L

lll I r¡r
lrÌ

22.tr6
22.t16

I

¡

1,111.|'ik:

l:l'

.

I

INVU-3

OCMW LONDERZEEL
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVETD

3rlï2l2oL9
ONTvANGSTEN

3UL2l2Ot8

158.991

35.401

Verkoop van mater¡ële vaste activa

121.339

94.069

Onroerende goederen

121.339

92.2L4

121.339

92.2r4

I.

Verkoop van financiéle vaste activa

U.

0050

Code
28

Patrimonium zonder maabchappel|k doel

Roerende goederen

0953

1.855

Woon- en zorgcentra

1.855

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

776

ü.

Verkoop van immater¡ële vaste act¡va

2L

ru.

Investeringssubsidies en -schenkingen

150-18-4951/2

0010

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0903

Lokaleopvanqinitiatievenvoorasielzoekers

I

37.652

-58.668

49.579

49.579

-rt.927

-108.247

OCMW LONDERZEEL
ïNVESTER¡il¡GSOruTVAíìIGSTEN ÐOEKiArqR 2Ol9 fru EVOLUTIE fru GRÃFIËK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
BOEK'AAR
Invester¡

n

gsontvan gsten

158.991

BUDGET
i iirì

¡r:1¡

REÄLo/o

263.778

Financiële vaste activa

6Oo/o

25,008

Materiële vaste activa

12 1.339

Gemeenschapsgoederen

I 19.145

en bedrijfsmatige MVA

t02o/o

1.855

Terreìnen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen

LB55

Leasing en soortgelijke rechten

Eígoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen

121.339

121.000

100o/o

121.339

t2 t.00t)

l00o/o

19.633

3to/o

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op ¡nvesteringen in MVA
Immateríèle vaste activa
Ontvangen investeringssubsidies

37.652

1

Ontvangen
investeringssubs¡dies
24%

Materiêle vaste
act¡va
76%

14û.0û0

tsBOEKIAAR

SlBUDGET

120-000

100.000

30.000

60.000

40.000

20.000

L.

0

Financièle våste activa

Materiêle vaste

activa

¡mmateriële vaste activa

Ontvangen
Investeringssubsìdies

INVGl
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2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015

Investeringsontvan gsten

158.991

2017

2018

2019
L llÐ o/c

35.401

I

D0 o/o

118.022

i

tlOo/o

Financiële vaste activa
Mater¡ële vaste activa
Gemeenschapsgoederen

94.069

121.339

30.250

l'¡

-

1.855

en bedrijßmatige MVA

Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen

1.855

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen

121.339

92.214

30.250

121.339

92.214

30.250

-58.668

8.7.772

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen ¡n MVA
Immaterièle vaste activa
Ontvanqen invester¡nqssubsidies

37.652

.r.:

20õ.æ0

1SO.00t

100.000

r

Finânciële vaste activa

r

Materiële vasle activa

50.ffiû
lmmaterië¡e vaste âctiva
Ontvangen ¡nvester¡ngssubs¡dies
2019

2018

2077

2016

2015

-5t.0ü$

-100.0t0

fNv0-2

OCMW TONDERZEEL
INVESTERINGSONTVANGSTEN

BOEKIAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018

/

BUDGET 2019

2018

2019

SUDGET

Financiële vaste activa

0112

25.000

Personeelsdienst en vorming

25.000

Materiële vaste activa

0050

J-${}44¡

121.339

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

1

121.339

û/o

94.069

i1,ìrJ'i:

92.214

ilil

Overige beleidsvelden

Ll]¡10,î

1t 9.145

i{ì*ùro

121.000

ì ì.'.t.

1.855

.ì r:

-r.855

-58.668

-itì$(:/ô

119,633

Imateriële vaste activa

Ontvangen investeringssubsidies

0010 Algemene overdrachten tussen

0903

de verschillende bestuurlijke n

Lokale opvanginitiatieven voorasielzoekers

37.652

-t

ill,

ù/ü

49.579

ii.?'

-L1.927

. ].,. :,

49.579

-t08.247

't1]t'rt

49.579

ì

¡jj:

l

70.054

INVO-3
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J6 : BALANS OP

SLllzlz0tg

ACTIVA

l.

Vlottende activa

A.

Liquide middelen en geldbeleggingen

B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderinqen uit ru¡ltransacties

1.L27.563,97

933.604,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.098.434,31

L4.477.763,22

0,00

0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties

0,00

0,00

2. Vorderingen uit niet-ruiltr¿nsacties

0.00

0,00

Overlopende rekeningen van het act¡ef
het jaar veruallen

Vaste act¡va

3L.74L,L2

3r.74t,t2

1. Extem vezelfstandigde agentschappen

0,00

0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingwerbanden en soortgelijke entite¡ten

0,00

0,00

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0,00

0,00

4.280,87

4.280,87

27.460,25

27.460,25

14.059.364,36

14.435.234,36

Financiële vaste activa

4, OCMW-verenig¡ngen
5. Andere financiële vaste act¡va
Mater¡ële vaste ðctiva
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terre¡nen en gebouwen

b. Wegen en overige infr¿structuur
c. Installaties, machlnes en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten

f, Erfgoed
2. Bedrijfvnatige materiële vaste activa
a, Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiêle vaste activa
a. Terreinen en gebouwen

D.

r.LzL.745,18

2.063.74t,34

193.959,45

A. Vorderingen op lange termijn

C.

2.249.309,15

t.46r.799,61

0,00

E. Vorderingen op lange termijn die binnen

B.

3.525.540,95

236.254,88

C. Voonaden en bestellingen in uitvoering

U.

2018

L.827.486,46

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

D.

2019

659.73t,71

635.732,83

308.631,91

320.576,68

0,00

0,00

94.474,68

24.557,29

28.07L,5L

29.394,74

228.553,61

26t.204,L2

0,00

0,00

12.726.750,49

13.1 19.671,16

2.444.563,47

2.217.544,56

545.887,95

573.902,66

81.591,63

12.9L2,54

9.654.707,44

10.315.311,40

672.882,L6

679.830,37

672.882,L6

679.830,37

b. Roerende goederen

0,00

0,00

Immateriêle vaste activa

7.328,83

L0.787,74

TOTAAT ACNVA

OCMW LONDERZEEL

J6 : BALAI{S

OP

3tllzlz0tg
PASSTVA

I.

Schulden

A.

Schulden op korte termun
1. Schulden uit ruiltransacties
a, Voorzien¡ngen voor risico's en kosten

b, Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte term¡jn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B.

Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzien¡ngen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termun uit ruiltrdnsacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties

U.

ilettoactief

2019

2018

8.898.899,O1

7.669.582,Lt

2.6L9.897,70

t.431.294,90

1.279.776,96

1.192.443,00

337.L74,91

358.9r5,ß

0,00

0,00

942.602,05

833.527,87

1.101.706,80

3.960,84

0,00

5.000,00

238.4L3,94

229.89I,06

6.279.001,31

6.238.287,27

6.279.001,31

6.226.360,37

612.655,28

321.600,40

612.655,28

321.600,40

0,00

0,00

5.666.346,03

5.904.759,97

0,00

0,00

0,00

lt.926,90

8.725.O76,25

9.O57.49O,2O

TOTAAT PASS¡VA

-!r.'ÉT.llr?rrtÏrylrra

OCMW LONDERZEEL
BATANS BOEKTAAR 2019

IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa
2019
ACTIVA

Vtottende activa
Liquide middelen en geldbeleggingen
Vorderingen op korte termijn
Vorderin gen uit ru iltra nsdcties
Vorderin gen u it n iet-ruilbd nsacties

20'7

2018

17.623.975 i ì10ó/s

16.727,O72

1Êljð/c

16.949.849

2.249.309

1?O/^

1.866.347

I lolo

785.42r

i't1

3.525.541

?-ûa10

1.461.800

9r

1.rzt.745

2.063.74t

l.t r,,

t.L27.564

1.080.926

1.827.486

933.605

890.045

236.255

193.959

190.881

1

0O Ò/o

iJ

i'r

Voonaden en bestell¡ngen in uitvoering
Overlopende rekeningen van het actief
Vorderingen op lange termijn die

< ljr vervallen

Vaste activa

14.098.434

14.477.763

$$Õ¡o

8 7 ¡/'D

15.083.502

3to/û

Vorderingen op lange termijn

3t.741

Financiêle vaste activa

Materiële vaste activa

14,059.364

Immateriële vaste activa

3r.741
-i :.

74.435.234

7-329

6.741
:i:a' : l

15.058.603

10.788

100%

r

Liquide middelen en geldbeleggingen

90%

I

Vorderingen op korte term¡jn

]}

Voorraden en bestellingen ¡n u¡tvoering

ao%
7A%

:+ìr i

18.157

.ã Over¡opende rekeningen van het act¡ef

60'/,
50%
400/o

30%
2g%

I

Vorderingen op länge term¡jn die < 1jr vervallen

I

Vorder¡ngen op lange termijn

¡

Financiêle vaste activa

t

Materiêle vaste activa

I

lmmater¡a:le vasle activa

10%

vÁ
2019

2018

2017

2016

2015

?.500.000

2.063.74r
2.000.0ö0

1.¿t61.800
1.500.000

1.12t.9¿!¡

1.138.s41

1.080.926

962.212
1.000.000

500.000

Lzt.070
0

2019
*

2018

Liquide middelen en geldbeleggingen

-..1-

2017
Vorderingen op korte

term¡jn

7016
{---

2015

Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen}

BAL.1

OCMW LONDERZEEL
BALANS BOEIOAAR

2019IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva
2019

t7.623.97s

PASSIVA

Schulden op korte termijn

2.619.898

Schulden uit ru¡ltransacties
Voorzieningen voor risicob en kosten

20t7

2018
L

tôo/;

L6.727,O72

itC'r¡c

16.949.849

1t0,%

i5ùh

1.431.295

91lg

L,424.260

8à/ô

t.279.777

1.192.443

1.190.597

332175

358.91s

362.361

942.602

833.528

828.235

1.101.707

3.961

12.069

Financiële schulden
Dive¡se schulden op korte termijn uit ruiltransacties

Schulden uit niet-ruiltransâcties
Overlopende rekeningen van het passief

5.000

Schulden op lange term¡jn die binnen het jaar vervallen

238.4r4

6.279.W!

Schulden op lange termijn
Schulden uit ruihransacties
Voorzieningen voor ris¡cog en kosten
Financiële schulden

229.891

6.23A,2A7

.i3ó;o

22L.594
.-ì l,r,â

6.609.795

6.279.001

6.226.360

6.489.622

612.655

321.600

354.861

5.666"346

5.9M.760

6.134.761

19,%

l;

Divetse schulden op lange termijn uit ruiltdnsacties
Schulden uit niet-ruiltransacties

t1.927

Nettoact¡ef

4.725,.076

::

L!

$ô

9.057.490

120.t73
5

j

3,'û

8.915,794

53ato

1û0%
90a/"

80%
704/î

r
¡
I

6A%
50%

Schulden op korte term¡in
Schulden op lange termiin

Nettoact¡ef

4tøÁ

3A%
2A%

10%
0%

2019

2018

2016

70L7

2015

8.üI0.00û
7.00Õ.000

6.0û0.0t0

s.6t;Ê.6

5.t00.t)00

4.ofiÌ.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2019
-ù-

20t7

2018
Schulden op korte termijn

.- :

. Schulden op lange term¡jn

2016

-.-

2t75

F¡nãnciêle schulden

BAL-2

OCMW LONDERZEEL
BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit
2019
Eeperkte vlottende activa

2018

2017

2016

3.525.541

2.249.309

1.866.347

Liquide middelen en geldbeleggingen

1.461.800

L.I21.745

785.421

278.277

Vorderingen op korte termun

2.063.74t

1.127.564

1.080.926

1.138.541

1.827.486

933.605

890.045

854.204

236.255

193.959

190.881

284.337
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Schulden u¡t niet-ruiltransacties
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1.101.707
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2. Solvabiliteit

20'9

2018

Vreemdvermogen

8.898.899

7.669.582

8.034.055

Totaal vermogen

t7.623.975

L6.727.072

16.949.849

17.221.377

Schuldgraad

0,5o

o46

o47

o,48

Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)

5.666.346

5.916.687

6.254.934

6.438.33s

Totaal vermogen

L7.623.975

16.727.072

16.949.849

17.22I.377

LT-Schuldgraad (zonder voozieningen)
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